
KALLELSE 1(3)

Regionstyrelsen

Tid: 2019-08-13, kl 11:00

Plats: Sal A, Regionens hus

1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott

Informationsärenden och aktuellt
4 Intern kontrollpunkter "halvtidsredovisning 

genomförda moment"
5 Aktuell information
6 Månadsrapport
7 Fråga från Sverigedemokraterna gällande 

obetalda patientavgifter
8 Regionstyrelsens uppsiktsplikt
9 Presentation av regional utvecklings uppdrag 

och organisation
10 Rapport från Jämställdhetsrådet, 

integrationsrådet och klimatrådet Länsstyrelsen
11 Anmälan av informationshandlingar - 

Regionstyrelsen
2019/239

12 Anmälan av vidaredelegationsbeslut - 
Regionstyrelsen

2019/240

Beslutsärenden för regionfullmäktige
13 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd 2019/310
14 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 

och permanent inslag i vården
2019/312

15 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention

2019/316

16 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus 2018/1872
17 Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst 

inom primärvården
2018/922

18 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden

2018/2153



KALLELSE 2(3)

Regionstyrelsen

Tid: 2019-08-13, kl 11:00

Beslutsärenden för regionstyrelsen
19 Beslut om bolagsverksamhet 2018 varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet
2019/1371

20 Uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar   - Granskning av åtgärder för en 
ekonomi i balans 2015   - Granskning avseende 
förebyggande åtgärder kring oegentligheter 
2016

2019/945

21 Granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess

2019/942

22 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT)

2019/944

23 Granskning av intern styrning och kontroll 2019/943
24 Granskning av årsredovisning 2018 2019/940
25 Budget 2020 Samordningsförbund Södra 

Vätterbygdens samordningsförbund och 
Höglandets samordningsförbund

2019/1301

26 Reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar - LFF

2019/539

27 Reglemente för Länspensionärsrådet 2019/547
28 Avsiktsförklaring angående deltagande i Biogas 

Research Center
2018/2503

29 Årsredovisning stiftelser 2019/180
30 Obstetrisk mottagning Värnamo 2019/1490
31 Tillägg till Hyresavtal avseende bussdepå i 

Jönköping
2018/3174

32 Övriga frågor



KALLELSE 3(3)

Regionstyrelsen

Tid: 2019-08-13, kl 11:00

Kallade
Ordinarie ledamöter
Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD)
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Mikael Ekvall (V)

Tjänstemän
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Joakim Silva, HR-direktör
Christina Jörhall, 
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

För kännedom
Ersättare
Håkan Sandgren (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Emilie Walfridsson (C)
Carina Stende (S)
Sara Wallby (BA)
Anders Gustafsson (SD)
Mari Lindahl (L)

Kim Strand (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Elisabeth Englund (KD)
Dan Sylvebo (M)
Nena Stamenkovic (S)
Anne Karlsson (SD)
Magnus Bodenäs (BA)



Sverigedemokraterna 

RS 2019-06-11 

 

Övrig fråga 
 

Information till nästa RS om obetalda patientavgifter. 

 
Hur stor är fordran på obetalda pat avg.? 
 
Säljer regionen fakturor? – till vilket Inkassobolag? pris?  
Har regionen villkor vid försäljning av fakturor?  
 
Vilka behandlingar / mottagningar har flest obetalda? 
 
 

 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§92 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat 
högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar att ärendet bör återremitteras för 
komplettering av underlaget. Elisabeth Töre (V) yrkar även bifall 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

till motionen, om nämnden finner att ärendet ska behandlas vid 
dagens sammanträde.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande om återremiss under 
proposition och finner att ärendet ska behandlas vid dagens 
sammanträde.

Ordföranden ställer därefter Elisabeth Töres yrkande om bifall till 
motionen under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(2)

2019-05-31 RJL 2019/310

Regionfullmäktige

Motionssvar - Inför ett samlat 
högkostnadsskydd
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Ett tidigare system med gemensamt högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård 
och läkemedel från 1991 ersattes 1997 och reglerades i dåvarande 26a § HSL 
(1982:763), numera finns bestämmelsen i ”nya” HSL kap. 6 § betr. regionerna.

Enligt bedömning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) förbundsjurist är 
det idag inte möjligt för en region att själv besluta om att slå ihop olika 
högkostnadsskydd. Det fordras ny lagstiftning för att kunna genomföra detta. 
En utredning om framtidens högkostnadsskydd SOU 2012:2 (Bo Könberg) 
genomfördes 2012.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05



SKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/310

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§68 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat 
högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs
 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen avslås.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSUNDERLAG 1(1)

2019-04-29 RJL 2019/310

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Införa ett samlat 
högkostnadsskydd

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove 
Eriksson och Kim Strand, Vänsterpariet lämnas information i ärendet till presidiet 
för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Ett tidigare system med gemensamt högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård 
och läkemedel från 1991 ersattes 1997 och reglerades i dåvarande 26a § HSL 
(1982:763), numera finns bestämmelsen i ”nya” HSL kap. 6 § betr. regionerna.

Enligt bedömning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) förbundsjurist är 
det idag inte möjligt för en region att själv besluta om att slå ihop olika 
högkostnadsskydd. Det fordras ny lagstiftning för att kunna genomföra detta. 
En utredning om framtidens högkostnadsskydd SOU 2012:2 (Bo Könberg) 
genomfördes 2012.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§60 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310

Information om lagstiftningen kring högkostnadsskydd ges av 
hälso- och sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. februari 2019. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen 
- Statsbidrag

 Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för 
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en 
utvärdering har gjorts. 

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i 
samverkan med kommunerna. 

 Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan 
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av 
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa 
läkarföreningen från nämndens sida.

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§93 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska 
vara ett naturligt och permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition 
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(2)

2019-05-31 RJL 2019/312

Regionfullmäktige

Motionssvar - Sjukhusclowner ska vara 
ett naturligt och permanent inslag i 
vården
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
På alla sjukhus som har en Barn- och ungdomsmedicinsk klinik ska det finnas en 
lekterapienhet, Skollagen kap 24, § 16. Verksamheten är väl förankrad i 
Barnkonventionen ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet” (artikel 3) 
och ”Barnet har rätt till lek, vila och fritid” (artikel 31). Lekterapin är idag en 
enhet inom Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Ryhov, med uppdraget att 
erbjuda möjlighet till meningsfull sysselsättning och aktivitet i en pedagogisk 
miljö för sjuka barn och deras syskon. Verksamheten omfattar barn som får vård 
och behandling inom Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, men även barn som 
vårdas på t.ex. IVA och Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Föreningen KulturSjukhuset bedriver clownverksamhet på Länssjukhuset Ryhov 
sedan 2012, musikverksamhet sedan våren 2015 och sedan augusti 2016 även 
dramapedagodisk verksamhet. Verksamheten är organiserad av KulturSjukhuset 
och finansieras med hjälp av bidragsmedel. Arbetet kommer att fortgå även under 
2019. 

KulturSjukhuset bedriver flera verksamheter inte bara clownverksamhet. 
 Clownverksamheten - Clownen Dr Lowe och clownen Plopp besöker varje 

tisdag barn och unga på vårdavdelningar, mottagningar och väntrum.



MOTIONSSVAR 2(2)

RJL 2019/312

 Musikverksamheten - Pop-Ulla och clownen Plopp besöker länssjukhuset 
varje torsdag och bjuder på sång och musik. 

 Dramaverksamheten – tre dagar per månad, aktiviteter som 
sago/berättelser/miniteater, musik och rörelse, rollekar samt bakning av 
olika slag. 

Idag finns ett fungerande samarbete mellan KulturSjukhuset och lekterapin på 
Länssjukhuset Ryhov och är ett bra komplement till deras arbete för de sjuka 
barnen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och permanent inslag i 

vården

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§69 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska 
vara ett naturligt och permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 

permanent inslag i vården

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen avslås.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSUNDERLAG 1(2)

2019-04-29 RJL 2019/312

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Sjukhusclowner ska vara 
ett naturligt och permanent inslag i vården

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove 
Eriksson och Kim Strand, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till 
presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för 
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen

På alla sjukhus som har en Barn- och ungdomsmedicinsk klinik ska det finnas en 
lekterapienhet, Skollagen kap 24, § 16. Verksamheten är väl förankrad i 
Barnkonventionen ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet” (artikel 3) och 
”Barnet har rätt till lek, vila och fritid” (artikel 31). Lekterapin är idag en enhet inom 
Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Ryhov, med uppdraget att erbjuda möjlighet 
till meningsfull sysselsättning och aktivitet i en pedagogisk miljö för sjuka barn och 
deras syskon. Verksamheten omfattar barn som får vård och behandling inom Barn- 
och ungdomsmedicinska kliniken, men även barn som vårdas på t.ex. IVA och 
Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Föreningen KulturSjukhuset bedriver clownverksamhet på Länssjukhuset Ryhov 
sedan 2012, musikverksamhet sedan våren 2015 och sedan augusti 2016 även 
dramapedagodisk verksamhet. Verksamheten är organiserad av KulturSjukhuset 
och finansieras med hjälp av bidragsmedel. Arbetet kommer att fortgå även under 
2019. 

KulturSjukhuset bedriver flera verksamheter inte bara clownverksamhet. 
 Clownverksamheten - Clownen Dr Lowe och clownen Plopp besöker varje 

tisdag barn och unga på vårdavdelningar, mottagningar och väntrum.
 Musikverksamheten - Pop-Ulla och clownen Plopp besöker länssjukhuset 

varje torsdag och bjuder på sång och musik. 



MOTIONSUNDERLAG 2(2)

RJL 2019/312

 Dramaverksamheten – tre dagar per månad, aktiviteter som 
sago/berättelser/miniteater, musik och rörelse, rollekar samt bakning av 
olika slag. 

Idag finns ett fungerande samarbete mellan KulturSjukhuset och lekterapin på 
Länssjukhuset Ryhov och är ett bra komplement till deras arbete för de sjuka barnen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§61 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312

Information om verksamheten avseende sjukhusclowner i Region 
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. februari 2019. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen 
- Statsbidrag

 Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för 
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en 
utvärdering har gjorts. 

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i 
samverkan med kommunerna. 

 Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan 
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av 
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa 
läkarföreningen från nämndens sida.

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§94 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom 
arbetet med suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det 
suicidpreventiva arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop 
med de kommuner i regionen som är intresserade av att 
delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-30
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition 
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(3)

2019-05-31 RJL 2019/316

Regionfullmäktige

Motionssvar - Nollvision inom arbetet 
med suicidprevention
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det suicidpreventiva 
arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop med de kommuner i 
regionen som är intresserade av att delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den 
handlingsplan och de nio mål som regeringen har antagit. Folkhälsomyndigheten 
stödjer regionerna i detta arbete.  

Övergripande Vision: Ingen ska behöva ta sitt liv.
Målsättning: 

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och högriskgrupper för 

suicid
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
4. Se suicid som psykologiska misstag
5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
8. Gör händelseanalyser efter suicid
9. Stöd frivilligorganisationer



MOTIONSSVAR 2(3)

RJL 2019/316

Mer går att läsa på www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/ 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordningen av det suicidpreventiva arbetet 
på nationell nivå och landstingen på regional nivå. Myndigheten har föreslagit att 
varje region inrättar en samordningsfunktion. 

Arbetet på lokal nivå utgår ifrån Folkhälsomyndighetens dokument Struktur för 
kunskapsbaserad suicidprevention samt Ett nationellt handlingsprogram för 
Suicidprevention.

I enlighet med det förslaget har Region Jönköpings län utsett en funktion som 
ansvarar för att i regionen:

• Samordna suicidprevention på regional nivå
• Stödja genomförandet av det nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention
• Stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat 

regionalt och lokalt arbete 
• Stödja utbildning och kompetensutveckling inom området

Diagrammet visar antal självmord i vårt län sedan 1982 fram till 2017. Det går att 
ana en trend nedåt men inte så stor som önskvärt. 

Det sker ett samarbete med kommunerna, dock inte med alla vilket beror på 
intresset från kommunernas sida. Cirka hälften av kommunerna har 
handlingsplaner eller liknande. 

Exempel på arbete i kommunerna: 
- Jönköpings kommun har under många år haft ett aktivt suicidpreventivt arbete 
med en brukarorganisation representerad. 
- Vetlanda har gjort en extra satsning på det suicidförebyggande arbetet genom att 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/


MOTIONSSVAR 3(3)

RJL 2019/316

erbjuda utbildning i MHFA till alla kommunanställda. 
- Sävsjö kommun har precis gjort en handlingsplan, 
- Habo kommun är i uppstarten av sin handlingsplan 
- Eksjö kommun har fått ett medborgarförslag kring suicidprevention. 

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-30
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§70 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom 
arbetet med suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det 
suicidpreventiva arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop 
med de kommuner i regionen som är intresserade av att 
delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-04-30
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSUNDERLAG 1(3)

2019-04-30 RJL 2019/316

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Nollvision inom arbetet 
med suicidprevention

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 
presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det suicidpreventiva 
arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop med de kommuner i 
regionen som är intresserade av att delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet. 

Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den 
handlingsplan och de nio mål som regeringen har antagit. Folkhälsomyndigheten 
stödjer regionerna i detta arbete.  

Övergripande Vision: Ingen ska behöva ta sitt liv.
Målsättning: 

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och högriskgrupper för 

suicid
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
4. Se suicid som psykologiska misstag
5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
8. Gör händelseanalyser efter suicid
9. Stöd frivilligorganisationer

Mer går att läsa på www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/ 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/


MOTIONSUNDERLAG 2(3)

RJL 2019/316

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordningen av det suicidpreventiva arbetet 
på nationell nivå och landstingen på regional nivå. Myndigheten har föreslagit att 
varje region inrättar en samordningsfunktion. 

Arbetet på lokal nivå utgår ifrån Folkhälsomyndighetens dokument Struktur för 
kunskapsbaserad suicidprevention samt Ett nationellt handlingsprogram för 
Suicidprevention.

I enlighet med det förslaget har Region Jönköpings län utsett en funktion som 
ansvarar för att i regionen:

• Samordna suicidprevention på regional nivå
• Stödja genomförandet av det nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention
• Stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat 

regionalt och lokalt arbete 
• Stödja utbildning och kompetensutveckling inom området

Diagrammet visar antal självmord i vårt län sedan 1982 fram till 2017. Det går att 
ana en trend nedåt men inte så stor som önskvärt. 

Det sker ett samarbete med kommunerna, dock inte med alla vilket beror på 
intresset från kommunernas sida. Cirka hälften av kommunerna har 
handlingsplaner eller liknande. 

Exempel på arbete i kommunerna: 
- Jönköpings kommun har under många år haft ett aktivt suicidpreventivt arbete 
med en brukarorganisation representerad. 
- Vetlanda har gjort en extra satsning på det suicidförebyggande arbetet genom att 
erbjuda utbildning i MHFA till alla kommunanställda. 
- Sävsjö kommun har precis gjort en handlingsplan, 
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- Habo kommun är i uppstarten av sin handlingsplan 
- Eksjö kommun har fått ett medborgarförslag kring suicidprevention. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§62 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316

Information om arbetet inom suicidprevention ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. februari 2019. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen 
- Statsbidrag

 Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för 
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en 
utvärdering har gjorts. 

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i 
samverkan med kommunerna. 

 Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan 
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av 
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa 
läkarföreningen från nämndens sida.

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§91 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för 
våra tre akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera 
en generalplan för respektive akutsjukhus i regionen. 
Generalplanerna skall omfatta långsiktiga beskrivningar 
av verksamhetens innehåll och en tydlig beskrivning över 
vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och 
inbegripa vilka förutsättningar som krävs för att i längden 
kunna bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en 
säker förlossningsmottagning med jourkompetens

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition 
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Generalplan för våra tre 
akutsjukhus
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för våra tre 
akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera en generalplan 
för respektive akutsjukhus i regionen. Generalplanerna skall omfatta 
långsiktiga beskrivningar av verksamhetens innehåll och en tydlig 
beskrivning över vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och inbegripa vilka 
förutsättningar som krävs för att i längden kunna bemanna och bedriva 
adekvat akutsjukvård och en säker förlossningsmottagning med 
jourkompetens

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Ur Budget och verksamhetsplan 2019
Under 2019 kommer en plan för framtidens hälso- och sjukvård tas fram. Den 
kommer att omfatta hur våra tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt, hur 
omställningen till mer nära vård ska genomföras i samverkan med kommunerna, 
ta ett långsiktigt perspektiv på kompetensförsörjning och framtida 
investeringsbehov. Planen tar sikte på 2030-talet. 

Därmed finns en plan hur arbetet med det framtidsinriktade arbetet ska påbörjas. 

Generalplan är ett tidigare namn på fysiska utvecklingsplaner, men kallas nu 
lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan. 

Lokalförsörjningsplanen ska beskriva strategier och lösningar för sjukhusets 
framtida lokalbehov på 5-10 års sikt och baseras på vårdens visioner, mål och 



MOTIONSSVAR 2(3)

RJL 2018/1872

krav (vårdens plan). Fastighetsutvecklingsplanen beskriver strategier för 
utveckling och utbyggnadsmöjligheter på 20-30 års sikt utifrån 
byggnadsbeståndets och de tekniska installationernas status, logistik och trafik. 
Båda planerna bygger på vårdens strategier och visioner. Olika delprojekt 
innehåller byggnadsutveckling, gestaltning, yttre miljö, trafik, parkering och 
entréer samt flöden och intern infrastruktur. Delprojekt finns även för teknisk 
försörjning och hållbarhet (fastighetsorganisationen plan). 

I Region Jönköpings län pågår arbete utifrån lokalförsörjningsplaner och 
fastighetsutvecklingsplaner på alla tre sjukhus.
 
Höglandssjukhuset 
Höglandssjukhuset har en gällande generalplan från 2011. Den beskriver blad 
annat sex byggetapper. Det finns ett förslag på reviderad lokalförsörjningsplan 
och frågor som diskuteras är:  

• Flytt av verksamheter från Nässjö till Eksjö?
• Hur många vårdplatser ska det finnas på sjukhuset och hur ska de 

organiseras?
• Allvårdsavdelning/akutvårdsavdelning?
• Viktigaste sambanden?
• Förutsättningar för röntgens utveckling?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet – omfattning?

Värnamo sjukhus
Senaste generalplan för Värnamo sjukhus är från 90-talet. Arbete med att ta fram 
en ny påbörjades 2012 och avbröts och övergick till planering av ny operation/iva 
verksamhet. Arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan startade 2017 och 
pågår fortfarande. Arbete med fastighetsutvecklingsplan planeras att påbörjas 
under 2019. Övergripande frågor är: 

• Hur många vårdplatser ska det finnas totalt på Värnamo sjukhus? 
• Evakueringsavdelning?
• Akutvårdsavdelning/Allvårdsavdelning? 
• Gemensam provtagningsenhet?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet?
• Polikliniska behandlingar på mottagningarna?
• Nya screeningverksamheter?
• Smärtrehabilitering

Länssjukhuset Ryhov
För Länssjukhuset Ryhov finns en översiktsplan från 2016. Den beskriver de 
första etapperna på sjukhuset: 

• Etapp 1 – nybyggnad för hus D1
• Etapp 2 – ombyggnad hus D3/D4 plan 3 för hjärt-/kärlvårdavdelning
• Etapp 3 – ombyggnad av hus E1/E2 plan 3 för akutmottagning
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Den finns behov av att revidera översiktsplanen. Övergripande frågor på 
Länssjukhuset Ryhov: 

• Vilka verksamheter kommer att finnas på sjukhuset och i vilken 
omfattning?

• Vilka samband inom och mellan verksamheter ska prioriteras?
• Hur har den demografiska utvecklingen påverkat sjukhusets verksamhet 

och behov av lokaler?
• Vilka krav på beredskap t ex för vårdplatser ska finnas?
• Hur har vården förändrats pga av vetenskaplig och teknisk utveckling och 

hur påverkar det lokalbehovet?
• Påverkar invånarnas krav på ökat inflytande över sin vård lokalernas 

utformning?
• Utbildnings- och forskningsuppdragen – påverkar det behov och 

utformning av lokaler?

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§66 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för 
våra tre akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera 
en generalplan för respektive akutsjukhus i regionen. 
Generalplanerna skall omfatta långsiktiga beskrivningar 
av verksamhetens innehåll och en tydlig beskrivning över 
vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och 
inbegripa vilka förutsättningar som krävs för att i längden 
kunna bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en 
säker förlossningsmottagning med jourkompetens.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Generalplan för våra tre 
akutsjukhus 

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 
presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för våra tre 
akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera en generalplan 
för respektive akutsjukhus i regionen. Generalplanerna skall omfatta 
långsiktiga beskrivningar av verksamhetens innehåll och en tydlig 
beskrivning över vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och inbegripa vilka 
förutsättningar som krävs för att i längden kunna bemanna och bedriva 
adekvat akutsjukvård och en säker förlossningsmottagning med 
jourkompetens.

Ur Budget och verksamhetsplan 2019
Under 2019 kommer en plan för framtidens hälso- och sjukvård tas fram. 
Den kommer att omfatta hur våra tre akutsjukhus ska garanteras på lång 
sikt, hur omställningen till mer nära vård ska genomföras i samverkan 
med kommunerna, ta ett långsiktigt perspektiv på kompetensförsörjning 
och framtida investeringsbehov. Planen tar sikte på 2030-talet. 

Därmed finns en plan hur arbetet med det framtidsinriktade arbetet ska påbörjas. 

Generalplan är ett tidigare namn på fysiska utvecklingsplaner, men kallas nu 
lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan. 

Lokalförsörjningsplanen ska beskriva strategier och lösningar för sjukhusets 
framtida lokalbehov på 5-10 års sikt och baseras på vårdens visioner, mål och 
krav (vårdens plan). Fastighetsutvecklingsplanen beskriver strategier för 
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utveckling och utbyggnadsmöjligheter på 20-30 års sikt utifrån 
byggnadsbeståndets och de tekniska installationernas status, logistik och trafik. 
Båda planerna bygger på vårdens strategier och visioner. Olika delprojekt 
innehåller byggnadsutveckling, gestaltning, yttre miljö, trafik, parkering och 
entréer samt flöden och intern infrastruktur. Delprojekt finns även för teknisk 
försörjning och hållbarhet (fastighetsorganisationen plan). 

I Region Jönköpings län pågår arbete utifrån lokalförsörjningsplaner och 
fastighetsutvecklingsplaner på alla tre sjukhus.
 

Höglandssjukhuset 
Höglandssjukhuset har en gällande generalplan från 2011. Den beskriver blad 
annat sex byggetapper. Det finns ett förslag på reviderad lokalförsörjningsplan 
och frågor som diskuteras är:  

• Flytt av verksamheter från Nässjö till Eksjö?
• Hur många vårdplatser ska det finnas på sjukhuset och hur ska de 

organiseras?
• Allvårdsavdelning/akutvårdsavdelning?
• Viktigaste sambanden?
• Förutsättningar för röntgens utveckling?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet – omfattning?

Värnamo sjukhus
Senaste generalplan för Värnamo sjukhus är från 90-talet. Arbete med att ta fram 
en ny påbörjades 2012 och avbröts och övergick till planering av ny operation/iva 
verksamhet. Arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan startade 2017 och 
pågår fortfarande. Arbete med fastighetsutvecklingsplan planeras att påbörjas 
under 2019. Övergripande frågor är: 

• Hur många vårdplatser ska det finnas totalt på Värnamo sjukhus? 
• Evakueringsavdelning?
• Akutvårdsavdelning/Allvårdsavdelning? 
• Gemensam provtagningsenhet?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet?
• Polikliniska behandlingar på mottagningarna?
• Nya screeningverksamheter?
• Smärtrehabilitering

Länssjukhuset Ryhov
För Länssjukhuset Ryhov finns en översiktsplan från 2016. Den beskriver de 
första etapperna på sjukhuset: 

• Etapp 1 – nybyggnad för hus D1
• Etapp 2 – ombyggnad hus D3/D4 plan 3 för hjärt-/kärlvårdavdelning
• Etapp 3 – ombyggnad av hus E1/E2 plan 3 för akutmottagning

Den finns behov av att revidera översiktsplanen. Övergripande frågor på 
Länssjukhuset Ryhov: 
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• Vilka verksamheter kommer att finnas på sjukhuset och i vilken 
omfattning?

• Vilka samband inom och mellan verksamheter ska prioriteras?
• Hur har den demografiska utvecklingen påverkat sjukhusets verksamhet 

och behov av lokaler?
• Vilka krav på beredskap t ex för vårdplatser ska finnas?
• Hur har vården förändrats pga av vetenskaplig och teknisk utveckling och 

hur påverkar det lokalbehovet?
• Påverkar invånarnas krav på ökat inflytande över sin vård lokalernas 

utformning?
• Utbildnings- och forskningsuppdragen – påverkar det behov och 

utformning av lokaler?

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 15-32
Tid: 2019-02-27 kl. 14:00-15:40

Plats: Hooks Herrgård, Hok

§22 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872

Information om organiseringen hos regionens tre sjukhus och 
kommande förändringar av denna lämnas.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Eva Eliasson Lisbeth Andersson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 17-28
Tid: 2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§21 Informationsärenden till nämnden
 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus

Diarienummer: RJL 2018/1872

 Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991

 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 154 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Renovering av Mullsjö vårdcentral 
 Broddar
 4:e workshopen i Tillsammansarbetet
 Statliga överenskommelser
 Rotavirusvaccination

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. oktober 2018.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1872

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL2018/1991

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1993

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

Informationsärenden till nämnden
Information om Utredning om vårdval ögonsjukvård 
Föredragande Jörgen Striem, utredare

Information Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - Utvärdering 
av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83
Föredragande ?



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 208 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande 

Ann-Kristin Göransson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 193 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid: 2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§94 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre 
akutsjukhus

 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården
 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride
 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi 

måste börja resa hållbart NU

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ordförande

Per Hansson (L) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 38 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag men där
ärende 7 utgår från dagens sammanträde. 
Tillägg i agendan av:

 Valärende, avser val av ledamöter till referensgrupp för 
framtagande av program för Hållbar utveckling 2021-
2025 samt, 

 Fråga från Mikael Ekvall avseende upplägg av 
regionstyrelsens agenda

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Plats: Isaberg Mountain Resort, Hestra

§ 25 Ärenden från nämnder till regionstyrelsen
Följande ärende noteras och kommer att behandlas av 
regionstyrelsen:

 Motion – Tänderna tillhör kroppen – diarienummer: 
RJL 2018/514

 Motion Äldrepsykiatriska mobila team – diarienummer: 
RJL 2018/1409

 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 
primärvården – diarienummer: RJL 2018/922

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-122
Tid: 2018-11-20, kl 13:00-17:10

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 116 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården
Diarienummer: RJL2018/922

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 
till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, 
Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen 
inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården:

 Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade 
digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla 
vårdvalsenheter inom primärvården. 

 Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför 
krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och 
med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst. 

      
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen och föreslår att den avslås.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 108-122
Tid: 2018-11-20, kl 13:00-17:10

primärvården 2018-03-27

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Sibylla Jämting yrkar för Miljöpartiet bifall till motionen med 
instämmande av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag att 
motionen ska avslås och Sibylla Jämtings med fleras yrkande och 
finner att nämnden avslår motionen.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Helena 
Stålhammar 

Marianne Andersson Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Motion – Inrätta en gemensam digital 
vårdtjänst inom primärvården
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet och Mikael 
Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården:

 Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade digitala vårdtjänst 
Bra liv nära till att omfatta alla vårdvalsenheter inom primärvården. 

 Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför krav på att alla 
enheter inom primärvården medverkar och med resurser bidrar till en 
gemensam digital vårdtjänst. 

      Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen och föreslår 
att den avslås.

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet och Mikael 
Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården:

 Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade digitala vårdtjänst 
Bra liv nära till att omfatta alla vårdvalsenheter inom primärvården. 

 Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför krav på att alla 
enheter inom primärvården medverkar och med resurser bidrar till en 
gemensam digital vårdtjänst. 

I motionen beskrivs fördelarna med digitala vårdtjänster, men att det idag ser 
olika ut. 

Digitala vårdmöten kan innebära många olika funktioner och det behövs därför en 
definition på vad som menas. 
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• Asynkron digital dialog – en säker digital dialog mellan patient och 
vårdpersonal där patienten kan ställa frågor och bifoga bilder. E-post 
räknas inte till säker digital kommunikation.

• Videomöte – överföring av rörlig bild och ljud i realtid för exempelvis ett 
första läkarbesök, återbesök, vårdplanering, hemsjukvård, rehabilitering 
eller sjukgymnastik.

• Chatt – en säker digital dialog i realtid mellan patient och vårdpersonal.

I Region Jönköpings län finns möjlighet för vissa verksamheter att erbjuda 
distansbesök. Dessa besök ska följa riktlinjer för informationssäkerhet och digitala 
vårdmöten. Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten 
vem som är vårdgivare och vad besöket kostar.

Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås 
av bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal 
och registreras enligt Region Jönköpings län riktlinjer. Remisser utifrån 
distansbesök ska utformas enligt Region Jönköpings län riktlinjer.

I Region Jönköping utförs i dagsläget ca 1000 distansbesök/månad av totalt sett 
100 000 besök/månad.  Så det är volymmässigt ännu inget stort antal.

All vård ska bedrivas evidensbaserad och utifrån beprövad erfarenhet. Digitala 
vårdbesök ska som alla övriga besök i Region Jönköpings län följa FAKTA-
dokumenten, vilket också möjliggör uppföljning. Uppföljning har skett 
exempelvis av antibiotikaförskrivning. 

Bra liv nära är den digitala vårdtjänst som är framtagen och utvecklad inom Bra 
Liv. I funktionen finns flera professioner: Läkare, sjuksköterska (kostnadsfri 
rådgivning), sjukgymnast, kurator, psykosociala team etc. Det går att nyboka 
besök. Det finns drop-in mottagning och det går att få ett planerat besök. Bra liv 
nära erbjuder ca 10-20 tider per dag. Verksamheten har ca 400 besök per månad. 
Plattformen som använda är Visiba care.

Bland de privata vårdcentralerna är det fler som ha avtal med olika nationella 
aktörer:

• Wetterhälsan – Min doktor 
• Tranås läkarhus – Kry 
• Wasa – Medicoo
• Unicare vårdcentral i Vetlanda – Doktor 24

Dessa digitala vårdmöten är idag lite olika integrerade i vårdcentralernas utbud 
och en stor del av besöken är inte vårdcentralens listade patienter.

Flera andra av de privata vårdcentralerna har också efterfrågat en teknisk 
plattform för digitala vårdmöten.
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Utöver detta pågår flera andra initiativ med digitala vårdmöten inom Region 
Jönköpings län: 

• Ungdomsmottagningen online – Pilot pågår maj 2018 till mars 2019 
(Visiba care)

• Samordnad vårdplanering via video – Breddinförande under första 
kvartalet 2019 (Cisco meeting)

• Cosmic e-visit. Tre piloter inom specialistvården under 2018. Utveckling 
av e-besök och ytterligare invånarkommunikation pågår. 

• Digital anamnes och triagering – Pilot på Wetterhälsan (Doctrin och 
TeleQ) och på Tranås vårdcentral (Colabodoc). 

Region Jönköpings län har hittills förordat att Cosmics e-visit ska användas 
eftersom det ingår i avtalet med Cambio och har en direkt ingång via Cosmic. 
Cosmics e-visit behöver dock utvecklas för att fungera så bra som man önskar och 
därför har beslut tagets att enbart pröva denna modell i några piloter och i väntan 
på att funktionen fungerar enligt önskan fortsätter Bra liv med Bra Liv nära. 

I riktlinjerna för digitala vårdmöten som gäller för alla verksamheter inom Region 
Jönköpings län inklusive privata vårdcentraler står ur patientperspektivet: 

• Huvudingången för patientens digitala kommunikation med hälso- och 
sjukvården och tandvården är 1177 Vårdguiden. De e-tjänster som en 
vårdenhet erbjuder ska långt som möjligt nås via 1177 Vårdguiden.

• Vid digitala vårdmöten ska det vara tydligt för invånare vem som är 
vårdgivare och vem som är eventuell underleverantör till vårdgivaren.

• Det ska vara tydligt vad besöket kostar för patienten.

I riktlinjer gäller för verksamheten: 
• Digitala vårdmöten betraktas som fysiska besök då de tids- och 

innehållsmässigt (bedömning, ordination eller behandling) kan motsvara 
de insatser som görs vid ett fysiskt besök.

Uppgifter som har betydelse för vården och tandvården ska journalföras i 
patientens ordinarie journal. Ett digitalt vårdmöte ska hanteras på samma sätt som 
ett fysiskt besök och dokumenteras mot rätt enhet och rätt vårdkontakt i Cosmic, 
T4 eller annat journalsystem.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
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 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom primärvården 
2018-03-27

Beslut skickas till
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 135-150
Tid: 2018-11-08, kl 08:00-11:15

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 143 Motion Inrätta en gemensam digital 
vårdtjänst inom primärvården
Diarienummer: RJL2018/922

Beslut
Nämnden förslås

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, 
Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen 
Inrätta en genomsam digital vårdtjänst inom primärvåren:

 Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade 
digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla 
vårdvalsenheter inom primärvården. 

 Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför 
krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och 
med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 

primärvården 2018-03-27

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens 
sammanträde.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 135-150
Tid: 2018-11-08, kl 08:00-11:15

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-09-27 RJL 2018/922

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

MOTION – Inrätta en gemensam digital 
vårdtjänst inom primärvården

Inledning
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla 
Jämting, Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnd för 
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet och Mikael 
Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Inrätta en genomsam digital vårdtjänst 
inom primärvåren:

 Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade digitala vårdtjänst 
Bra liv nära till att omfatta alla vårdvalsenheter inom primärvården. 

 Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför krav på att alla 
enheter inom primärvården medverkar och med resurser bidrar till en 
gemensam digital vårdtjänst. 
 

I motionen beskrivs fördelarna med digitala vårdtjänster, men att det idag ser 
olika ut. 

Digitala vårdmöten kan innebära många olika funktioner och det behövs därför en 
definition på vad som menas. 

• Asynkron digital dialog – en säker digital dialog mellan patient och 
vårdpersonal där patienten kan ställa frågor och bifoga bilder. E-post 
räknas inte till säker digital kommunikation.

• Videomöte – överföring av rörlig bild och ljud i realtid för exempelvis ett 
första läkarbesök, återbesök, vårdplanering, hemsjukvård, rehabilitering 
eller sjukgymnastik.

• Chatt – en säker digital dialog i realtid mellan patient och vårdpersonal.

I Region Jönköpings län finns möjlighet för vissa verksamheter att erbjuda 
distansbesök. Dessa besök ska följa riktlinjer för informationssäkerhet och digitala 
vårdmöten. Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten 
vem som är vårdgivare och vad besöket kostar.
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Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås 
av bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal 
och registreras enligt Region Jönköpings län riktlinjer. Remisser utifrån 
distansbesök ska utformas enligt Region Jönköpings län riktlinjer.

I Region Jönköping utförs i dagsläget ca 1000 distansbesök/månad av totalt sett 
100 000 besök/månad.  Så det är volymmässigt ännu inget stort antal.

All vård ska bedrivas evidensbaserad och utifrån beprövad erfarenhet. Digitala 
vårdbesök ska som alla övriga besök i Region Jönköpings län följa FAKTA-
dokumenten, vilket också möjliggör uppföljning. Uppföljning har skett 
exempelvis av antibiotikaförskrivning. 

Bra liv nära är den digitala vårdtjänst som är framtagen och utvecklad inom Bra 
Liv. I funktionen finns flera professioner: Läkare, sjuksköterska (kostnadsfri 
rådgivning), sjukgymnast, kurator, psykosociala team etc. Det går att nyboka 
besök. Det finns drop-in mottagning och det går att få ett planerat besök. Bra liv 
nära erbjuder ca 10-20 tider per dag. Verksamheten har ca 400 besök per månad. 
Plattformen som använda är Visiba care.

Bland de privata vårdcentralerna är det fler som ha avtal med olika nationella 
aktörer:

• Wetterhälsan – Min doktor 
• Tranås läkarhus – Kry 
• Wasa – Medicoo
• Unicare vårdcentral i Vetlanda – Doktor 24

Dessa digitala vårdmöten är idag lite olika integrerade i vårdcentralernas utbud 
och en stor del av besöken är inte vårdcentralens listade patienter.

Flera andra av de privata vårdcentralerna har också efterfrågat en teknisk 
plattform för digitala vårdmöten.

Utöver detta pågår flera andra initiativ med digitala vårdmöten inom Region 
Jönköpings län: 

• Ungdomsmottagningen online – Pilot pågår maj 2018 till mars 2019 
(Visiba care)

• Samordnad vårdplanering via video – Breddinförande under första 
kvartalet 2019 (Cisco meeting)

• Cosmic e-visit. Tre piloter inom specialistvården under 2018. Utveckling 
av e-besök och ytterligare invånarkommunikation pågår. 

• Digital anamnes och triagering – Pilot på Wetterhälsan (Doctrin och 
TeleQ) och på Tranås vårdcentral (Colabodoc). 

Region Jönköpings län har hittills förordat att Cosmics e-visit ska användas 
eftersom det ingår i avtalet med Cambio och har en direkt ingång via Cosmic. 
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Cosmics e-visit behöver dock utvecklas för att fungera så bra som man önskar och 
därför har beslut tagets att enbart pröva denna modell i några piloter och i väntan 
på att funktionen fungerar enligt önskan fortsätter Bra liv med Bra Liv nära. 

I riktlinjerna för digitala vårdmöten som gäller för alla verksamheter inom Region 
Jönköpings län inklusive privata vårdcentraler står ur patientperspektivet: 

• Huvudingången för patientens digitala kommunikation med hälso- och 
sjukvården och tandvården är 1177 Vårdguiden. De e-tjänster som en 
vårdenhet erbjuder ska långt som möjligt nås via 1177 Vårdguiden.

• Vid digitala vårdmöten ska det vara tydligt för invånare vem som är 
vårdgivare och vem som är eventuell underleverantör till vårdgivaren.

• Det ska vara tydligt vad besöket kostar för patienten.

I riktlinjer gäller för verksamheten: 
• Digitala vårdmöten betraktas som fysiska besök då de tids- och 

innehållsmässigt (bedömning, ordination eller behandling) kan motsvara 
de insatser som görs vid ett fysiskt besök.

• Uppgifter som har betydelse för vården och tandvården ska journalföras i 
patientens ordinarie journal. Ett digitalt vårdmöte ska hanteras på samma 
sätt som ett fysiskt besök och dokumenteras mot rätt enhet och rätt 
vårdkontakt i Cosmic, T4 eller annat journalsystem.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 
Eksjö

§ 81 Informationsärenden och aktuell information
Simon Rundquist och Susanne Yngvesson informerar om Region-
/rikssjukvård, nivåstrukturering samt kunskapsstyrning och jämlik 
vård.

Tomas Calmviken, Ove Johansson och Barbro Knopp Johlander 
informerar om ombyggnationer, inför beslut i ärendena §§ 91-93.

Emil Vallin informerar om ACG (Adjusted Clinical Groups).

Chefscontrollern informerar om: 
 Principer för tandvårdstaxa
 Motion – Tänderna tillhör kroppen 

Diarienummer: RJL2018/514 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet i oktober.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Rapport om utvärdering av sommaren presenteras för 

nämnden i oktober.
 Workshop i Tillsammansarbetet 
 ATV - Alternativ till våld
 Förslag Regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings 

län 
Diarienummer: RJL2018/2440

 Förslag Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2019 
Diarienummer: RJL2018/2441

Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om:
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 

primärvården
Diarienummer: RJL2018/922



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet i oktober.

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning 
(RJL2018/228) t.o.m. augusti.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 104 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Förslag - Regelbok – Primärvård inom vårdval Region 
Jönköpings län

 Förslag - Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län 2019

 Rapport om vårdplatser på sjukhusen.

 Inkomna promemorior, remisser och motioner under juni 
och juli 2018. 
Informationen lämnas till nämnden.
Ett svar lämnas av Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen (SVN) på remiss RJL2018/1822 
Socialstyrelsens föreskrift Remiss – föreskrifter om 
nationell högspecialiserad vård. 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. juli 2018.
Informationen läggs till handlingarna. 

 Skrivelse från patientnämnden – Patienter drabbas av dålig 
samverkan
Diarienummer: RJL2018/2098
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till svar till presidiet den 3 oktober.

Informationsärenden till nämnden
Studiebesök på Höglandssjukhuset i Eksjö under förmiddagen. 
Besöket inleds kl 08:30 med rundvandring i hus 37 som håller på 
att uppföras. Därefter delas nämndens ledamöter in i tre grupper 
för information om verksamheterna.

Information om ACG.

Information om förslag - Regelbok – Primärvård inom vårdval 
Region Jönköpings län.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Information om förslag - Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval 
i Jönköpings län 2019.

Information om Principer för tandvårdstaxa.

Information om Region- och rikssjukvård, samt nivåstrukturering. 

Information om Motion – Tänderna tillhör kroppen.
Diarienummer: RJL2018/514

Information om Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården.
Diarienummer: RJL2018/922

Månadsrapport t.o.m. augusti.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 87-95
Tid: 2018-06-11, kl 13:00-14:05

Plats: Sessionssalen, Jönköpings kommun

§ 87 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrategen:

 Ett förslag till nytt KomHem avtal är framtaget.
Information om detta ska lämnas till nämnden vid sammanträdet 
den 26 juni.

 Planeringen inför sommaren.

 Avstämning av tidplan för de uppdrag som ligger i 
budgeten, bilaga.
Informationen lämnas till nämnden.

Handlingsplanerna ska redovisas för beslut i presidiet vid 
sammanträdet den 4 september.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj 
2018. 

            Informationen lämnas till nämnden.

 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Informationen lämnas till nämnden. 

 Ny Motion - Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Ny Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 
primärvården 
Diarienummer: RJL2018/922

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 87-95
Tid: 2018-06-11, kl 13:00-14:05

Informationsärenden till nämnden
Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare 

Information om Utredning kring palliativ vård 
Diarienummer: RJL2017/1521
Föredragande: Sofia Lund, områdeschef, Magdalena Fritzon, 
utvecklingsledare och Emma Grundström, FOU-ledare

Information om KomHem-avtalet
Föredragande: ?   

Månadsrapport
Regiondirektören kallas till presidiets sammanträde den 4 
september för information om bemanningssituationen.

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 109 Fördelning av inkomna motioner 
Inkomna motioner fördelas enligt med arbetsutskottets förslag: 

 Motion – Tänderna tillhör kroppen, dnr: RJL 2018/514
- remitteras till nämnden folkhälsa och sjukvård 

 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 
primärvården - remitteras till nämnden folkhälsa och 
sjukvård.  

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk  Anna-Karin Yngvesson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 98 Fördelning av inkomna motioner 
Inkomna motioner fördelas enligt nedan: 

 Motion – Tänderna tillhör kroppen, dnr: RJL 2018/514
- remitteras till nämnden folkhälsa och sjukvård 

 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 
primärvården - remitteras till nämnden folkhälsa och 
sjukvård

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-46
Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§43 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2018/514 Motion - Tänderna tillhör kroppen.
 RJL 2018/922 Motion - Inrätta en gemensam digital 

vårdtjänst inom primärvården.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Raymond Pettersson (C)  
§§ 24-36

Per Eriksson (C)      Samuel Godrén (SD)    
§§ 37-46                   §§ 24-46

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 103-
117
Tid: 2019-06-25 kl. 13:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A

§114 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-06-12
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Motionsunderlag daterat 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 103-
117
Tid: 2019-06-25 kl. 13:00-15:30

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Sibylla Jämting Lisbeth Andersson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Jämlik förebyggande 
vård även på landsbygden
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen och dess 
verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i länet i syfte att fler 
kvinnor ska göra mammografi.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Mammografiprogrammet innebär att kvinnor genomför sin 
screeningundersökning med 24 månaders intervall. I Region Jönköpings län ligger 
deltagarfrekvensen runt 86 procent. Det nationella målet är 80 procent. Region 
Jönköpings län ligger bland de bästa i Sverige. Den 1 juli 2016 blev 
mammografiscreening gratis men det ser inte ut att ha ökat deltagarfrekvensen 
annat än marginellt i Region Jönköpings län. 

I Region Jönköpings län kan kvinnor göra sin mammografiscreening på åtta orter: 
Jönköping, Värnamo, Eksjö, Nässjö, Aneby, Tranås, Vetlanda samt Sävsjö. I 
dagsläget är mammografivagnen uppställd i varje kommuns huvudort på 
Höglandet.

Mammografiutrustningen är en avancerad specialutrustning och det är viktigt att 
Region Jönköpings län kan utnyttja denna och personalresurserna effektivt för att 
kunna erbjuda så många tider som möjligt per dag. Detta var anledningen till att 
mammografivagnen i Mariannelund togs bort. Deltagarfrekvensen för kvinnor 
boende i Mariannelund var 2017 högre än när mammografivagnen var uppställd i 
Mariannelund 2013. Efter synpunkter från kvinnorna i Mariannelund står 
mammografivagnen uppställd i anslutning till Höglandssjukhuset för att det ska 
vara enkelt för kvinnor som reser in med buss. Det finnas nu fler tillgängliga tider, 
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både tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen, jämfört med vad som var 
möjligt att erbjuda till mammografivagnen i Mariannelund.

I GGVV-regionen har det aldrig funnit någon mammografivagn, endast på 
Höglandet. Däremot fanns tidigare ett mammografilabb i Gislaved (stängdes runt 
2007).  Kvinnor i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd åker till Värnamo för 
mammografi och följsamheten till detta är god.  

Deltagarfrekvensen i mammografiundersökningar i Region Jönköpings läns 
kommuner ser ut enligt nedan.

 Högst deltagarfrekvens finns i Gnosjö, Aneby, Sävsjö och Tranås. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

 Lägst deltagarfrekvens finns i Mullsjö, Vetlanda, Nässjö och Eksjö. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

 Ingen av kommunerna i länet hamnar under riksgenomsnittet.

Den genomsnittliga deltagarfrekvensen i Sverige är 80 procent. 

Uppföljning sker kontinuerligt av mammografiscreeningen i Region Jönköpings 
län. Det har konstaterats att det finns många olika faktorer som påverkar valet att 
screena sig eller inte, inte bara avståndet. Det finns också nationella rapporter som 
visar att deltagandet i bröstcancerscreening i Sverige varierar. Det är framför allt 
kvinnor med lägre inkomster och kvinnor som inte har svenska som modersmål 
som deltar i mindre omfattning. 

För att ytterligare öka deltagarfrekvensen i Region Jönköpings län gjordes för 
något år sedan en film som används på sociala medier. Arbete pågår för att se hur 
man ytterligare kan lyfta vikten av att gå på sin screeningundersökning.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-06-12
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Motionsunderlag daterat 2019-06-04



MOTIONSSVAR 3(3)

RJL 2018/2153

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§81 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSUNDERLAG 1(3)
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Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Jämlik förebyggande 
vård även på landsbygden

Inledning
Med anledning av motion från Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet till presidiet för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen och dess 
verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i länet i syfte att fler 
kvinnor ska göra mammografi. 

Mammografiprogrammet innebär att kvinnor genomför sin 
screeningundersökning med 24 månaders intervall. I Region Jönköpings län ligger 
deltagarfrekvensen runt 86 procent. Det nationella målet är 80 procent. Region 
Jönköpings län ligger bland de bästa i Sverige. Den 1 juli 2016 blev 
mammografiscreening gratis men det ser inte ut att ha ökat deltagarfrekvensen 
annat än marginellt i Region Jönköpings län. 

I Region Jönköpings län kan kvinnor göra sin mammografiscreening på åtta orter: 
Jönköping, Värnamo, Eksjö, Nässjö, Aneby, Tranås, Vetlanda samt Sävsjö. I 
dagsläget är mammografivagnen uppställd i varje kommuns huvudort på 
Höglandet.

Mammografiutrustningen är en avancerad specialutrustning och det är viktigt att 
Region Jönköpings län kan utnyttja denna och personalresurserna effektivt för att 
kunna erbjuda så många tider som möjligt per dag. Detta var anledningen till att 
mammografivagnen i Mariannelund togs bort. Deltagarfrekvensen för kvinnor 
boende i Mariannelund var 2017 högre än när mammografivagnen var uppställd i 
Mariannelund 2013. Efter synpunkter från kvinnorna i Mariannelund står 
mammografivagnen uppställd i anslutning till Höglandssjukhuset för att det ska 
vara enkelt för kvinnor som reser in med buss. Det finnas nu fler tillgängliga tider, 



MOTIONSUNDERLAG 2(3)

RJL 2018/2153

både tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen, jämfört med vad som var 
möjligt att erbjuda till mammografivagnen i Mariannelund.

I GGVV-regionen har det aldrig funnit någon mammografivagn, endast på 
Höglandet. Däremot fanns tidigare ett mammografilabb i Gislaved (stängdes runt 
2007).  Kvinnor i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd åker till Värnamo för 
mammografi och följsamheten till detta är god.  

Deltagarfrekvensen i mammografiundersökningar i Region Jönköpings läns 
kommuner ser ut enligt nedan. 

• Högst deltagarfrekvens finns i Gnosjö, Aneby, Sävsjö och Tranås. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Lägst deltagarfrekvens finns i Mullsjö, Vetlanda, Nässjö och Eksjö. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Ingen av kommunerna i länet hamnar under riksgenomsnittet.

Den genomsnittliga deltagarfrekvensen i Sverige är 80 procent. 

Uppföljning sker kontinuerligt av mammografiscreeningen i Region Jönköpings 
län. Det har konstaterats att det finns många olika faktorer som påverkar valet att 
screena sig eller inte, inte bara avståndet. Det finns också nationella rapporter som 
visar att deltagandet i bröstcancerscreening i Sverige varierar. Det är framför allt 
kvinnor med lägre inkomster och kvinnor som inte har svenska som modersmål som 
deltar i mindre omfattning. 

För att ytterligare öka deltagarfrekvensen i Region Jönköpings län gjordes för 
något år sedan en film som används på sociala medier. Arbete pågår för att se hur 
man ytterligare kan lyfta vikten av att gå på sin screeningundersökning.
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§67 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Beslut 
Presidiet beslutar

 Komplettera motionsunderlaget med ytterligare fakta om 
GGVV-området samt information om hur verksamheten 
arbetar med att nå ut till kvinnor som i mindre omfattning 
deltar i mammografiscreening.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet beslutar att motionsunderlaget kompletteras med 
ytterligare fakta om GGVV-området samt information om hur 
verksamheten arbetar med att nå ut till kvinnor som i mindre 
omfattning deltar i mammografiscreening. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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2019-03-25 RJL 2018/2153

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Jämlik förebyggande 
vård även på landsbygden

Inledning
Med anledning av motion från Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet till presidiet för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen och dess 
verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i länet i syfte att fler 
kvinnor ska göra mammografi. 

Mammografiprogrammet innebär att kvinnor genomför sin 
screeningundersökning med 24 månaders intervall. I Region Jönköpings län ligger 
deltagarfrekvensen runt 86 procent. Det nationella målet är 80 procent. Region 
Jönköpings län ligger bland de bästa i Sverige. Den 1 juli 2016 blev 
mammografiscreening gratis men det ser inte ut att ha ökat deltagarfrekvensen 
annat än marginellt i Region Jönköpings län. 

I Region Jönköpings län kan kvinnor göra sin mammografiscreening på åtta orter: 
Jönköping, Värnamo, Eksjö, Nässjö, Aneby, Tranås, Vetlanda samt Sävsjö. I 
dagsläget är mammografivagnen uppställd i varje kommuns huvudort på 
Höglandet.

Mammografiutrustningen är en avancerad specialutrustning och det är viktigt att 
Region Jönköpings län kan utnyttja denna och personalresurserna effektivt för att 
kunna erbjuda så många tider som möjligt per dag. Detta var anledningen till att 
mammografivagnen i Mariannelund togs bort. Deltagarfrekvensen för kvinnor 
boende i Mariannelund var 2017 högre än när mammografivagnen var uppställd i 
Mariannelund 2013. Efter synpunkter från kvinnorna i Mariannelund står 
mammografivagnen uppställd i anslutning till Höglandssjukhuset för att det ska 
vara enkelt för kvinnor som reser in med buss. Det finnas nu fler tillgängliga tider, 
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både tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen, jämfört med vad som var 
möjligt att erbjuda till mammografivagnen i Mariannelund.

Deltagarfrekvensen i mammografiundersökningar i Region Jönköpings läns 
kommuner ser ut enligt nedan. 

• Högst deltagarfrekvens finns i Gnosjö, Aneby, Sävsjö och Tranås. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Lägst deltagarfrekvens finns i Mullsjö, Vetlanda, Nässjö och Eksjö. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Ingen av kommunerna i länet hamnar under riksgenomsnittet.

Den genomsnittliga deltagarfrekvensen i Sverige är 80 % 

Uppföljning sker kontinuerligt av mammografiscreeningen i Region Jönköpings 
län. Det har konstaterats att det finns många olika faktorer som påverkar valet att 
screena sig eller inte, inte bara avståndet. Det finns också nationella rapporter som 
visar att deltagandet i bröstcancerscreening i Sverige varierar. Det är framför allt 
kvinnor med lägre inkomster och kvinnor som inte har svenska som modersmål som 
deltar i mindre omfattning. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 33-46
Tid: 2019-03-20 13:00-15:55

Plats: Värnamo sjukhus, Aulan

§40 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Information om platser och statistik för mammografiscreening i 
Region Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet. 

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Helena Stålhammar Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 29-41
Tid: 2019-03-06 kl. 08:30-10:50

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§32 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag 
till presentation på nämndsammanträdet.

 Information om patientsäkerhet och 
chefläkarverksamheten
Föredragande: Axel Ros, chefläkare 

 Årshjul för nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret får i uppdrag att presentera ett 
förslag till justerat årshjul för år 2019 vid kommande 
presidiesammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 29-41
Tid: 2019-03-06 kl. 08:30-10:50

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 218-239
Tid: 2018-11-28 kl:09.00-13.35

Plats: Regionens hus, sal A

§237 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

RJL 2018/2817 Motion – Fastställa en arbetsmiljöpolicy  
Remitteras till regionstyrelsens arbetsutskott.

RJL 2018/2153 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden 
Remitteras till nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Wengholm 
Ordförande

Samuel Godrén

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



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 99-114
Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§111 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
dnr: RJL 2018/2153

 Motion – Parlamentariska nämndens framtid
dnr: RJL 2018/2288

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ordförande

Erik Lagärde (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 153 Beslut om bolagsverksamhet 2018 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och 
inom ramen för de kommunala befogenheterna
Diarienummer: RJL 2019/1371

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Bedöma att verksamheten i bolagen Smålands Turism AB, 
Bostadsbyggen AB, TvNo AB och Almi företagspartner 
Jönköping AB som bedrivits under 2018 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens 
arbetsordning ska regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den 
verksamhet som bedrivits i bolag varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala befogenheten.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-06-14 RJL 2019/1371

Regionstyrelsen

Beslut om bolagsverksamhet 2018 varit 
förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 bedömer att verksamheten i bolagen Smålands Turism AB, Bostadsbyggen 
AB, TvNo AB och Almi företagspartner Jönköping AB som bedrivits 
under 2018 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska 
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i bolag varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala befogenheten.

Information i ärendet
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska 
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i bolag varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala befogenheten. Om styrelsen skulle finna att så inte är fallet ska 
förslag lämnas till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Bedömningen omfattar de bolag där Region Jönköpings län innehar en betydande 
andel; Smålands Turism AB (50 %), TvNo AB (49 %), Bostadsbyggen AB (50 
%) samt Almi företagspartner Jönköping AB (49 %). Skriftliga underlag för 
bedömningen utgörs av årsredovisning samt revisionsberättelse från respektive 
bolag samt för TvNo AB även en bolagsstyrningsrapport. 

För alla bolag utom Almi företagspartner Jönköping AB finns fastställda 
ägardirektiv. I ägardirektiven framgår ändamålet för bolaget. För Almi finns 
istället en ägaranvisning där uppdrag och riktlinjer för verksamheten framgår.

En genomgång av årsredovisningarna och revisionsrapporterna visar att bolagen 
bedrivit sin verksamhet utifrån det uppdrag man har vilket innebär att verksamhet 
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RJL 2019/1371

en varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för den kommunala befogenheten.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör,
Ekonomidirektör 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 154 Revisionsrapport - uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar
Diarienummer: RJL 2019/945

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av två 
tidigare genomförda granskningar. 

De granskningar som följts upp avser åtgärder för en ekonomi i 
balans som genomfördes 2015 samt förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
 Missiv regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport från Pwc daterad mars 2019

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-06-17 RJL 2019/945

Regionstyrelsen

Revisionsrapport - uppföljning av 
tidigare genomförda granskningar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av två tidigare 
genomförda granskningar. De granskningar som följts upp avser åtgärder för en 
ekonomi i balans som genomfördes 2015 samt förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016. 

Information i ärendet
Regionrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av två tidigare 
genomförda granskningar. De granskningar som följts upp avser åtgärder för en 
ekonomi i balans som genomfördes 2015 samt förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016. I granskningsrapporterna från 2015 och 2016 fanns ett antal 
rekommendationer från revisionen om åtgärder att vidta. 

Avseende granskning av förebyggande åtgärder kring oegentligheter är 
regionrevisionens slutsats att tillräckliga åtgärder har vidtagits. När det gäller 
granskningen av åtgärder för en ekonomi i balans från 2015 kvarstår två 
rekommendationer:

Fortsätta arbetet med att nå en budget i balans inom den somatiska vården
Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård följer löpande ekonomin 
inom den somatiska vården. Budgetavvikelsen har förbättrats sedan revisionens 
granskning 2015 men det finns fortfarande ett visst underskott att fortsatt arbeta 
med. Detta arbete följs nära av framför allt nämnden men även i regionstyrelsen 
utifrån uppsiktsplikten. Obalansen mot budget är begränsad till ett fåtal 
verksamheter och de handlingsplaner som finns framtagna stäms löpande av på 
såväl tjänstemannanivå som i presidiet för nämnden för folkhälsa och sjukvård.
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Att överväga att tidigarelägga regionfullmäktiges beslut om utgiftsramar
Budgetberedningen inleder sedan ett antal år sitt arbete med budgeten kommande 
år redan i januari. I samband med detta sker en utvärdering av föregående 
budgetprocess. Utvärderingarna har hittills inte föranlett någon förändring av 
tidplanen för regionfullmäktiges budgetbeslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
 Missiv regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport från Pwc daterad mars 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsstöd och service – stab
Regionfullmäktige
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör,
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand









































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 155 Granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess
Diarienummer: RJL 2019/942

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll 
inom regionens löneprocess och lämnat rekommendationer på 
åtgärder.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
 Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport, daterad mars 2019

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-06-11 RJL 2019/942

Regionstyrelsen

Granskning av intern kontroll inom 
regionens löneprocess
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess och lämnat rekommendationer på åtgärder.

Information i ärendet
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess och rekommenderar Region Jönköpings län att:
- ta fram tydligare dokumentation kring hur kontrollaktiviteter ska utföras
- genomföra kontroller av loggade förändringar av fasta data
- säkerställa att alla poster i månatliga utbetalningar attesteras
- inaktivera funktionen som innebär att chef kan bevilja samtliga poster samtidigt
- säkerställa att kontroll genomförs avseende att totalt belopp enligt bankkvittens 
överensstämmer med totalt belopp på lönefilen

Utifrån rekommendationerna planeras följande åtgärder:
Nya och tydligare befintliga rutiner kring hantering av processerna inom 
löneadministration tas fram. Inom de områden som finns på intranätet som till 
exempel hantering av semester, reseräkning och utanordningslistor kommer det att 
tydliggöras vilken roll som ansvarar för vilken uppgift i flödet (medarbetare, 
bemanningsansvarig, lön, chef). Exempel:

 Kontroll av att pågående aktuella ärenden är godkända när lönekörning 
sker, för att minimera risk för obeviljade poster som leder till felaktigt 
utbetald lön.

 Säkerställa att utanordningslistor kontrolleras och attesteras efter varje 
lönekörning.

Rutinerna ska även kommuniceras och göras kända i verksamheterna.
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RJL 2019/942

Rutin tas fram för genomförande av fler dokumenterade internkontroller i 
löneprocessen. 

 Kontroll och genomgång av behörigheter i Heroma ska göras regelbundet 
och dokumenteras. Även så kallade priviligierade åtkomsträttigheter ska 
granskas.

 Systematisk/schemalagd/dokumenterad granskning av loggar ska 
genomföras för att säkerställa att inga otillåtna förändringar görs.

I huvudsak ska lönesättning enbart göras vid nyanställning och i samband med 
lönöversyn. En formaliserad uppföljande kontroll ska göras av de löner som 
uppdaterats under året för att säkerställa att lönen uppdaterats korrekt. Denna ska 
dokumenteras, datumsättas, attesteras. En årlig kontroll mot slumpmässigt urval 
av löner som reviderats andra datum än den 1 april kommer att genomföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
 Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport, daterad mars 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – HR
Regionledningskonter - ekonomi
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör

Joakim Silva 
HR-direktör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

















































































PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats: Regionens hus, sal A

§96 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT)
Diarienummer: RJL 2019/944

Beslut 
Nämnden

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

2. Föreslår att nämnden kompletteras med att ett 
kulturutskott inom nämndens ansvar införs med uppdraget 
att följa regionens kulturverksamhet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och teater.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) lämnar följande protokollsanteckning i 
anslutning till ärendet:
Sverigedemokraterna stödjer förslaget om inrättandet av ett 
kulturutskott med uppdrag att följa regionens kulturverksamhet. 
Sverigedemokraterna anser att samtliga partier i nämnden ska 
vara representerade i detta utskott.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal B

§94 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT)
Diarienummer: RJL 2019/944

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen.

2. Samt att komplettera med att ett kulturutskott inom 
nämndens ansvar kommer att utses med uppdraget att  
följa regionens kulturverksamhet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och teater.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att svaret kompletteras med att  ett 
kulturutskott inom nämndens ansvar kommer att utses med 
uppdraget att  följa regionens kulturverksamhet .

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§82 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater
Diarienummer: RJL 2019/944

Beslut 
Presidiet föreslår 

 Att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-04-29 RJL 2019/944

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Granskning av styrning och uppföljning 
av Smålands Musik och Teater
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

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

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom tjänsteskrivelse 
2019-04-29 om de rekommendationer som förslagits som åtgärder för att uppnå 
en ekonomi i balans för kulturinstitutionen Smålands Musik och Teater.

Information i ärendet
Revisorerna lämnar rekommendationer till Region Jönköpings län att:

 Säkerställa att beslutad åtgärdsplan avseende Smålands Musik och Teater 
genomförs

 i större utsträckning arbeta med uppföljning och utvärdering på ett mer 
systematiskt sätt för att säkerställa att fattade politiska beslut verkställs

 säkerställa att verksamheten på Smålands Musik och Teater årligen 
redovisar planer och uppföljning för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom bland annat 
kulturinstitutionen Smålands Musik och Teater. Av Region Jönköpings 
årsredovisning 2017 framgår att Smålands Musik och Teater redovisade ett 
underskott på 9 miljoner kronor. Merparten av underskottet uppges vara 
hänförbart till kostnader för musikaluppsättningen Les Misérables.  

Revisorerna bedömer att nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
under år 2018 i begränsad utsträckning haft en ändamålsenlig ekonomisk styrning 
och uppföljning av Smålands Musik och Teater. Revisorerna grundar sin 
bedömning på att det endast finns en begränsad spårbarhet i nämndens styrning 
och uppföljning av Smålands Musik och Teater. Revisorerna bedömer vidare att 
nämnden har haft en alltför passiv styrning och uppföljning avseende Smålands 
Musik och Teater.
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RJL 2019/944

Revisorerna bedömer däremot att den åtgärdsplan som Smålands Musik och 
Teater vidtagit varit till gagn för den ekonomiska styrningen av verksamheten. 
Den ekonomiska styrmodell som Smålands Musik och Teater tagit fram för 
verksamheten bör leda till att den ekonomiska styrningen blir tydligare och att 
uppföljningen blir mer ändamålsenlig.

Kommentarer till revisionens bedömning 
Smålands Musik och Teater är en, i sammanhanget relativt liten men strategiskt 
viktig, verksamhet inom Region Jönköpings län. Smålands Musik och Teaters 
verksamhet följs upp politiskt, på samma sätt som alla andra verksamheter inom 
Region Jönköpings län, genom månadsuppföljningar, delårsbokslut och bokslut 
samt genom intern kontroll. Ett systematiskt arbete med uppföljning och kontroll 
som anses vara tillfyllest för Region Jönköpings läns samtliga verksamheter och 
över tid visat fungera väl, leda till goda resultat, en hög måluppfyllnad och en god 
ekonomistyrning. 

Därutöver har presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, utifrån det underskott som Smålands Musik och Teater uppvisade 
2017, valt att vid varje möte under 2018 särskilt följa upp Smålands Musik och 
Teaters ekonomi och interna uppföljningsarbete. Arbetet med att utveckla 
budgeterings-, redovisnings- och uppföljningsprocesserna inom Smålands Musik 
och Teater jämte redovisningarnas övriga innehåll har gjort att presidiet bedömt 
att frågan inte behöver lyftas ytterligare till nämnden. 

Den beslutade åtgärdsplanen för att skapa ekonomisk balans har fullföljts enligt 
plan och arbetet följs nära av ledningsfunktionen för verksamhetsområdet.

Uppföljning av politiska beslut sker löpande på nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. I de fall där det kan anses nödvändigt kallas berörda 
personer till nämndens möten för att redogöra för verksamhetens resultat och för 
den planerade utvecklingen framöver. På samma sätt som verksamhetschefer för 
övriga verksamheter inom Utbildning och kulturs verksamhetsområde regelbundet 
redovisar sitt arbete, uppföljning och resultat för nämnden gör   
verksamhetschefen vid Smålands Musik och Teater det. 

Den verksamhet som bedrivs inom Smålands Musik och Teater ingår i den 
planering och uppföljning som redovisas inom verksamhetsområdet Utbildning 
och kultur. Detta innebär att både målsättningar och utfall av ekonomi, produktion 
etc. tas med i verksamhetsplaner i den uppföljning som görs månadsvis samt i 
delårsrapporter och årsbokslut/ verksamhetsberättelse. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan framöver kommer överväganden att göras om det finns 
anledning att förtydliga vissa delar av det som tillhör Smålands Musik och Teaters 
verksamhet samt om det kan vara lämpligt att utöka den information som 
redovisas.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och uppföljning av 

Smålands Musik och Teater (SMOT)

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand











































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 157 Granskning av intern styrning och kontroll
Diarienummer: RJL 2019/943

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
regionfullmäktige och regionrevisionen

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd 
av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern 
styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att 
bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för 
trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda 
nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar 
ett antal rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende 

granskning av intern styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av 

intern styrning och kontroll

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2019-06-05 RJL 2019/943

Regionstyrelsen
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av intern styrning och 
kontroll
Förslag till beslut
Regionstyrelsen, Nämnd för arbetsmarknad och attraktivitet samt
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

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

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen genomfört av intern styrning och kontroll. Den 
gjorda granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen för 
Regionstyrelsen, Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
Nämnden för trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda nämndera delvis har en 
tillräcklig intern kontroll och överlämnar ett antal rekommendationer. 

Information i ärendet
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter på intern styrning och kontroll 
och ger därmed värdefulla synpunkter på arbetsformer och rutiner inom detta 
område. 

Revisorerna lämnar rekommendation till Region 
Jönköpings län att:

 integrera verksamhetens interna kontroller i reglementet 
 fastställa rutiner för uppdatering av regionens styrdokument 
 upprätta tillämpningsanvisningar för arbetet med internkontrollplaner på 

verksamhetsnivå 
 dokumentera arbetssättet för riskbedömningsarbetet samt upprättad 

riskanalys 
 säkerställa att nämndspecifika riskområden beaktas i interna 

kontrollplanen 
 säkerställa att anställda och förtroendevalda ges information och 

utbildning avseende intern styrning och kontroll 
 genomföra åtgärder i enlighet med resultatet av utförda kontrollmoment
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Kommentarer till revisionens bedömningar och rekommendationer
Arbetet med intern styrning och kontroll har under den föregående 
mandatperioden anpassats till den nya nämndsorganisation som då infördes. 
Utveckling av rutiner och arbetssätt har förändrats successivt under de gångna 
åren. Styrdokument och reglementen kan även fortsättningsvis komma att behöva 
förändras och dessa kommer att uppdateras löpande när anledning till detta 
uppstår. När det gäller reglementet för intern styrning och kontroll görs 
bedömningen att detta ger tydlig vägledning för arbetet och att reglementet 
innehåller nödvändig information även avseende den interna kontrollen inom 
verksamhetsområdena.

Region Jönköpings län kommer att överväga på vilket sätt arbetet med 
internkontrollplaner på verksamhetsområdesnivå kan stöttas så att arbetet 
underlättas inom ramen för en likartad struktur.

Ett dokument som visar principer och arbetssätt för hur riskanalyser görs och hur 
kontrollmoment för den gemensamma kontrollplanen tas fram kommer att 
färdigställas och publiceras på intranätet. I dagsläget finns en enkel inofficiell 
beskrivning som kommer att ligga till grund för det nya dokumentet.

Frågan om nämndspecifika kontrollmoment har aktualiserats under det senaste 
året. I något fall har denna typ av kontrollmoment genomförts och för en av 
nämnderna pågår för närvarande ett arbete för att skapa ett komplement till den 
regionövergripande kontrollplanen. I samband med kommande redovisningar i 
nämnderna av genomförda gemensamma kontrollmoment kommer frågan om 
eventuella nämndspecifika kontrollmoment åter att aktualiseras.

I samband med introduktionsinsatser för nämnderna i inledningen av 2019 inför 
den nya mandatperioden har information om intern styrning och kontroll givits i 
varierande grad. En större utbildningsinsats har hållits för regionfullmäktige. 

Vid introduktioner, arbetsplatsträffar och via information på intranätet ges allmän 
information om målsättningar, policys och riktlinjer till alla anställda inom 
Region Jönköpings län. Det bedöms inte som lämpligt eller möjligt att arrangera 
en specifik informationsinsats/utbildning för samtliga anställda när det gäller 
intern styrning och kontroll. Olikheter i befattningar, funktioner och 
arbetsplatsernas struktur gör att det nuvarande upplägget med information via 
arbetsplatsträffar, intranät m m kommer att behållas framöver. Revisorernas 
granskning ger dock en påminnelse om att viktig information om intern styrning 
och kontroll bör spridas och detta kommer kontinuerligt att göras via regionens 
ledningsgrupp och via andra kanaler så att det får genomslag i organisationen.

Inom organisationen har det i samband med 2018 års kontrollmoment 
uppmärksammats att det behöver säkerställas att man åtgärdar de brister som 
framkommit i samband med genomförda kontrollmoment. Revisionsrapporten 
förstärker denna slutsats och ger ytterligare tyngd åt det utvecklingsarbete som 
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behöver göras för att hitta ett strukturerat arbetssätt för att säkra att åtgärder 
genomförs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende granskning av intern 

styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av intern styrning och 

kontroll

Beslut skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör,
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand













































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 158 Granskning av årsredovisning 2018
Diarienummer: RJL 2019/940

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 
årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer 
avseende god redovisningssed, med undantag för redovisning av 
pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer 
med anledning av genomförd granskning. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-06-17 RJL 2019/940

Regionstyrelsen

Granskning av årsredovisning 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 2018. 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god 
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. Revisionen 
lämnar två rekommendationer med anledning av genomförd granskning. 

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2019-03-26 överlämnat sin granskning
avseende årsredovisning 2018 och önskar svar från regionstyrelsen senast 19 
augusti 2019.

Revisorernas rekommendationer och frågor
Regionrevisionen lämnar två rekommendationer och önskar svar på vilka åtgärder 
regionstyrelsen avser att vidta med anledning av dessa.

Att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt 
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal redovisning (KRL)
Region Jönköpings län redovisar sedan 2008 pensionsåtagandet enligt den så 
kallade fullfonderingsmodellen. Regionfullmäktige fattar sedan dess även sitt 
budgetbeslut baserat på den formen av pensionsredovisning. Det innebär att 
redovisningssättet är väl förankrad och att all ekonomisk styrning bygger på den 
modellen. 

Avsteget från redovisningslagstiftningen har sedan 2008 redovisats transparent 
och samtliga finansiella rapporter återges dessutom i årsredovisningen utifrån 
blandmodellen för att full jämförbarhet ska vara möjlig. Eftersom 
årsredovisningen i sin uppföljningsdel ska spegla beslutad budget sker alla 
analyser utifrån fullfonderingsmodellen. En förändrad redovisning skulle behöva 
antas i samband med budgetbeslutet. Nya Lagen om Kommunal Bokföring och 
Redovisning som gäller från 2019 innehåller ingen ändrad pensionsredovisning, 
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men regeringen gör bedömningen att frågan om redovisning av kommunala 
pensionsförpliktelser bör utredas vidare med hänsyn till konsekvenserna för den 
kommunala ekonomin samt för balanskravet och kravet på god ekonomisk 
hushållning. Att förändra Region Jönköpings läns redovisning innan denna 
utredning är klar, vilken kan innebära att fullfondering genomförs i lagen, kan 
medföra att vi behöver ändra flera gånger.

Att redovisa basbeloppseffekten vid avsättning för pensioner enligt god 
revisionssed (redovisningssed)
Sedan 2010 har Region Jönköpings län använt en modell där basbeloppseffekter 
på pensionsavsättningen utjämnas med rullande treårsperioder. Skälet är att 
enskilda år annars kan få väldigt stora resultateffekter när basbeloppet justeras. 
Det finns skäl att ompröva denna metod vilket regionledningskontoret kommer att 
göra inför bokslut 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
 Missiv regionrevisionen daterad 2019-03-26
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 Pwc, daterad mars 

2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfullmäktige
Regionrevisionen 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör,
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-07-30 RJL 2019/1301

Regionstyrelsen

Budget 2020 Höglandets 
samordningsförbund
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. godkänner en utökning av budget 2020 för Höglandets 
samordningsförbund med 395 500 kronor, under förutsättning att övriga 
medlemmar fattar beslut om utökning.

2. uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom budgetram för 
Region Jönköpings län 2020.

Sammanfattning
Höglandet samordningsförbund har tillskrivit medlemmarna i förbundet om en 
utökning av budgeten för 2020. För Region Jönköpings del utgör utökningen 
395 500 kronor.

Information i ärendet
Skrivelse från Höglandet samordningsförbund har inkommit. I skrivelsen ställs 
frågan om Region Jönköpings län kan ställa sig bakom en utökning av budgeten 
för 2020 för samordningsförbundet. En utökning innebär att medlemmarnas årliga 
insats ökas samtidigt som de statliga medlen då kan växlas upp.

Vid medlemssamråd i februari 2019 diskuterades en utökning av medlemmarnas 
bidrag inför 2020. Vid medlemssamrådet ställde sig Region Jönköpings läns 
representant positiv till en ökning, Samordningsförbundet efterfrågar nu formellt 
besked. 

För Region Jönköpings län innebär det en ökning med 395 500 kronor jämfört 
med 2019. Budgeten för den årliga insatsen i de tre samordningsförbunden, där 
Region Jönköpings län ingår, ligger inom nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Den samhällsekonomiska utvärderingen som gjorts av insatserna visar att 
kommunerna får störst effekt i form av minskade kostnader men att även 
regionerna får del av det i form av minskat vårdbehov.

Höglandets samordningsförbund efterfrågar svar senast 2019-06-30 men har 
informerats om att ärendet behandlas i regionstyrelsen under augusti månad. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-30
 Skrivelse från Höglandets samordningsförbund daterad 2019-03-01

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
Höglandets samordningsförbund

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör
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2019-06-18 RJL 2019/1301

Regionstyrelsen

Budget 2020 Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. godkänner en utökning av budget 2020 för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden med 20 procent.

2. uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom budgetram för 
Region Jönköpings län 2020.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tillskrivit medlemmarna i 
förbundet om en utökning av budgeten för 2020 med 20 procent vilket för Region 
Jönköpings del utgör 304 000 kronor.

Information i ärendet
Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har inkommit. I 
skrivelsen ställs frågan om Region Jönköpings län kan ställa sig bakom en 
utökning av budgeten för 2020 för samordningsförbundet. En utökning innebär att 
medlemmarnas årliga insats ökas samtidigt som de statliga medlen då kan växlas 
upp.

Vid medlemssamråd i februari 2019 diskuterades en utökning med 20 procent 
inför 2020. Samtliga medlemmar har ställt sig positiva till en ökning under 
förutsättning att parter är eniga, Samordningsförbundet efterfrågar nu formellt 
besked. 

För Region Jönköpings län innebär det en ökning med 304 000 kronor jämfört 
med 2019. Budgeten för den årliga insatsen i de tre samordningsförbunden, där 
Region Jönköpings län ingår, ligger inom nämnden för folkhälsa och sjukvård. 
Den samhällsekonomiska utvärderingen som gjorts av insatserna visar att 
kommunerna får störst effekt i form av minskade kostnader men att även 
regionerna får del av det i form av minskat vårdbehov.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden efterfrågar svar senast 2019-08-15.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18
 Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden daterad 

2019-05-09

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör,
Ekonomidirektör















PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 160 Reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2019/539

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Fastställa reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar att gälla från och med 2019-09-01,
där antalet sammanträden per år fastställs till fyra stycken 
och där extra sammanträde ska hållas om rådets 
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär 
det

Sammanfattning 
I Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, träffas
länsorganisationer och Region Jönköpings län och diskuterar 
frågor som berör området funktionshinder. LFF är ett råd 
underställt regionstyrelsen. LFF har fått lämna synpunkter på 
reglementet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-19
 Missiv och reglemente för Länsrådet för funktionshinder 

daterat 2019-02-13.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O

Kommentar [YJ1]:  Skulle skrivningarna under punkten 
sammanträden synkas mellan råden? Ska det kanske framgå i 
beslutsgången i så fall? Där är ju en bra text om extra 
sammanträden?



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 65-98
Tid: 2019-03-12, kl. 09:00-12:15, 14:25-14:50, 15:30-

16:10

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 72 Reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar – LFF
Diarienummer: RJL 2019/539

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

1. Justera antalet föreslagna sammanträden till fyra per år, 
i övrigt,

2. Fastställa reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar att gälla från och med 2019-03-26.

Sammanfattning 
I Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, träffas 
länsorganisationer och Region Jönköpings län och diskuterar 
frågor som berör området funktionshinder. LFF är ett råd 
underställt regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Missiv och reglemente för Länsrådet för funktionshinder 

daterat 2019-02-13

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 65-98
Tid: 2019-03-12, kl. 09:00-12:15, 14:25-14:50, 15:30-

16:10

Rätt utdraget,
Intygar

lena Strand
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Regionstyrelsen 

Reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen  

 fastställer reglemente för Länsrådet för funktionsnedsättningar att gälla 
från och med 2019-09-01.

Sammanfattning 
I Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, träffas länsorganisationer och Region 
Jönköpings län och diskuterar frågor som berör området funktionshinder. 
LFF är ett råd underställt regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag
 Reglemente för Länsrådet för funktionshinder daterat 

2019-02-13

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Jane Ydman Siw Kullberg
Tf regiondirektör Kanslidirektör
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Reglemente för: Länsrådet för 
funktionsnedsättningar - LFF
Länsrådet för funktionsnedsättningar - LFF är ett samverkans- och samrådsorgan för 
frågor inom området funktionshinder mellan funktionshinderorganisationerna och 
Region Jönköpings län.

Riktlinjer är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
för att tillförsäkra delaktighet och jämlikhet, Barnkonventionen, samt regeringens 
strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken.

LFF ska aktivt verka för att dessa riktlinjer följs och omsätts i praktisk handling samt 
aktivt arbeta för funktionshinderpolitik i Region Jönköpings län

Syfte 
LFF:s syfte är att:

 Utgöra en kontaktkanal mellan funktionshinderorganisationerna och regionen 
och vara ett forum för överläggningar och information. 

 Utgöra ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till 
regionens olika organ och där huvudmännen kan få en samlad föreställning om 
funktionsnedsättningar och olika gruppers behov. 

Funktion
LFF:s funktion som samverkans- och samrådsorgan fastläggs med utgångspunkt från 
nedan angivna uppgifter:

 Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av 
betydelse ur ett funktionshinderperspektiv, följa förändringar och bevaka att 
nya behov tillgodoses.

 Samla in synpunkter och erfarenheter från organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättningar.
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 Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning hos 
vederbörande organ.

 Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning till personer 
med funktionsnedsättningar och andra målgrupper.

 Verka för integrering av personer med funktionshinder inom olika 
verksamhetsområden.

 Vara remissinstans i frågor som berör området funktionsnedsättning.

 LFF handlägger inte enskilda ärenden.

Organisation, arbetsformer och sammansättning
LFF har följande sammansättning:

Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter från Region Jönköpings län där 
ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande är representant från 
funktionshinderrörelsen.

Funktionshinderrörelsen i länet har 11 representanter. Dessa utses efter samråd mellan 
organisationerna att företräda grupperna med nedsatt syn- och hörsel, kognitiv 
förmåga, rörelseförmåga och nedsättning p g a medicinska orsaker. 
Ungdomsorganisation bör vara representerad. För varje ordinarie ledamot/representant 
utses en ersättare. De ledamöter som väljs till LFF ska följa gängse valperioder. 

Sammanträden 
LFF har fyra-sex sammanträden per år. Informationskonferenser kan anordnas då rådet 
anser att ett större informationsutbyte behövs inom ett speciellt område. 

Sekreterare
Regionens samordnare inom området funktionshinder är ordinarie sekreterare i LFF.
Vice sekreterare utses av funktionshinderorganisationerna. 

Beredning och arbetsgrupper
Beredning av frågor till LFF:s sammanträden sker genom LFF:s beredningsgrupp, som 
består av ordförande, vice ordförande samt berörd tjänsteman. 

Kallelser och protokoll 
Kallelser till LFF:s sammanträden skickas ut minst fyra veckor i förväg. 

För kännedom ska föredragningslistor och protokoll även sändas länsorganisationernas 
ordförande. 

LFF:s protokoll anmäls till regionstyrelsen samt delges också kommunernas 
funktionshinderråd.
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Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i LFF ska meddelas till 
sekreteraren senast två veckor före utsatt sammanträdesdag.



Reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar 
Länsrådet för funktionsnedsättningar - LFF är ett samverkans- och samrådsorgan för frågor 
inom området funktionshinder mellan handikapporganisationerna och Region Jönköpings län.

Riktlinjer är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning för att 
tillförsäkra delaktighet och jämlikhet, Barnkonventionen, samt regeringens strategi för 
genomförandet av handikappolitiken.

LFF ska aktivt verka för att dessa riktlinjer följs och omsätts i praktisk handling samt aktivt 
arbeta för handikappolitik i Region Jönköpings län

Syfte 
LFF:s syfte är att:

 utgöra en kontaktkanal mellan handikapporganisationerna och Regionen och vara ett 
forum för överläggningar och information. 

 utgöra ett forum där organisationernas sakkunskap kan förmedlas till Regionens olika 
organ och där huvudmännen kan få en samlad föreställning om funktionsnedsättningar 
och olika gruppers behov. 

Funktion
LFF:s funktion som samverkans- och samrådsorgan fastlägges med utgångspunkt från nedan 
angivna uppgifter:

 Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av betydelse ur 
ett funktionshinderperspektiv, följa förändringar och bevaka att nya behov tillgodoses.

 Samla in synpunkter och erfarenheter från organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättningar.

 Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning hos 
vederbörande organ.

 Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning till personer med 
funktionsnedsättningar och andra målgrupper.

 Verka för integrering av personer med funktionshinder inom olika 
verksamhetsområden.

 Vara remissinstans i frågor som berör området funktionsnedsättning.

 LFF handlägger ej enskilda ärenden.



Organisation, arbetsformer och sammansättning
LFF har följande sammansättning:

Regionstyrelsen förrättar val av två ledamöter från Regionen där ordföranden i rådet utses av 
Regionen och vice ordförande är representant från handikapprörelsen.

Handikapprörelsen i länet har 11 representanter. Dessa utses efter samråd mellan 
organisationerna att företräda grupperna: hörsel-, syn-, psykisk-, motorisk- och sensorisk samt 
kognitiv- och kommunikativ funktionsnedsättning. Ungdomsorganisation bör vara 
representerad. För varje ordinarie ledamot/representant utses en ersättare. De ledamöter som 
väljs till LFF ska följa gängse valperioder. 

Vid behov kan även företrädare för primärkommunala nämnder och andra myndigheter 
adjungeras. 

De länsorganisationer, som ej är representerade i LFF, har rätt att utse kontaktman för den 
fortlöpande kontakten med LFF.

Sammanträden 
LFF har fyra sammanträden per år, där man minst en gång årligen anordnar en temakonferens 
till vilken företrädare för samtliga organisationer inom området funktionshinder inbjudes att 
komma med förslag till tema. 

Informationskonferenser kan anordnas då rådet anser att ett större informationsutbyte behövs 
inom ett speciellt område. 

Sekreterare
Regionens samordnare inom området funktionshinder är ordinarie sekreterare i LFF.
Vice sekreterare utses av handikapporganisationerna. 

Beredning och arbetsgrupper
Beredning av frågor till LFF:s sammanträden sker genom LFF:s beredningsgrupp, som består 
av ordförande, vice ordförande samt berörda tjänstemän. 

För beredning av större och/eller mera omfattande frågor tillsätter LFF särskilda arbets- eller 
referensgrupper. Vid behov kan arbetsgruppen kalla särskilda resurspersoner.

Kallelser och protokoll 
Kallelser till LFF:s sammanträden skickas ut minst fyra veckor i förväg. 

För kännedom ska föredragningslistor och protokoll även sändas till utsedda kontaktmän samt 
länsorganisationernas ordförande. 

LFF:s protokoll anmäls till regionstyrelsen samt delges också de kommunala handikappråden.



Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i LFF ska meddelas till sekreteraren 
senast tre veckor före utsatt sammanträdesdag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 161 Reglemente för Länspensionärsrådet 
Diarienummer: RJL 2019/547

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Fastställa reglemente för Länspensionärsrådet att gälla 
från och med 2019-09-01, där antalet sammanträden per år 
fastställs till fyra stycken och där extra sammanträde ska 
hållas om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets 
ledamöter begär det

 Sammanfattning 
Regionens pensionärsråd – LPR, är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan ledamöter för Region 
Jönköpings län och pensionärsorganisationerna. LPR är ett råd 
underställt regionstyrelsen och har getts möjlighet att yttra sig i 
ärendet.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet 2019-05-20
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-19
 Missiv och reglemente för Länspensionärsrådet daterat 

2019-02-13

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet §§ 11-19
Tid: 2019-05-20 kl. 13:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§16 Reglemente för Länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2019/547

Beslut 
Länspensionärsrådet föreslår regionstyrelsen

 Fastställa nytt reglemente för Länspensionärsrådet 2019-
2022, med tidigare föreslagna justeringar samt följande 
tillägg:

Sida 2 tillägg som punkt nummer 6 under rubriken 
Funktion:

 Ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av 
frågor som berör äldreområdet, i den mån det är 
lämpligt och tidsmässigt möjligt.

Sammanfattning 
Regionens pensionärsråd – LPR, är ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan ledamöter för Region
Jönköpings län och pensionärsorganisationerna. LPR är ett råd 
underställt regionstyrelsen.

LPR beslutade på sammanträdet 2019-03-21 att föreslå 
regionstyrelsen fastställa reglementet efter justeringar samt att 
återkomma till ärendet i fråga om ett förslag om tillägg från vice 
ordföranden. Föreslaget tillägg lyfts nu som komplettering till 
tidigare föreslagna justeringar för vidare behandling av ärendet i 
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Utdrag mötesanteckning beredningsgrupp 2019-04-16
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2019-03-21
 Förslag till reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2022

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet §§ 11-19
Tid: 2019-05-20 kl. 13:00-15:35

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Håkan Sandgren Kjell Lindström

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-9
Tid: 2019-03-21, kl. 13:00-15:00

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 4 Reglemente för Länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2019/547

Beslut 
Länspensionärsrådet föreslår regionstyrelsen

 Fastställa nytt reglemente för Länspensionärsrådet 
2019-2022, med följande justeringar:

Sidan 2 under rubriken Sammansättning, tredje stycket: 
Dessa tillsammans med sekreteraren utgör arbetsutskott 
för rådet.

Sidan 2 under rubriken Kallelse och protokoll: 
Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden 
justeras av ordföranden och vice ordföranden. Protokollen 
anmäls i regionsstyrelsen.

Länspensionärsrådet beslutar
 Återkomma i ärendet till kommande sammanträde i fråga 

om föreslaget tillägg från vice ordföranden.

Sammanfattning 
Regionens pensionärsråd – LPR, är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan ledamöter för Region 
Jönköpings län och pensionärsorganisationerna. LPR är ett råd 
underställt regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Förslag till reglemente för Länspensionärsrådet 2019-2022

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att följande justeringar i reglementet görs.

Sidan 2 under rubriken Sammansättning, tredje stycket: 
Dessa tillsammans med sekreteraren utgör arbetsutskott för rådet.

Sidan 2 under rubriken Kallelse och protokoll: 
Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden justeras av 
ordföranden och vice ordföranden. Protokollen anmäls i 



PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 1-9
Tid: 2019-03-21, kl. 13:00-15:00

regionsstyrelsen.

Rådet godkänner förslagna justeringar och beslutar enligt 
ordförandens förslag.

Vice ordföranden föreslår att en punkt gällande att LPR i den mån 
det är möjligt bli involverade i stora frågor och utredningar som 
berör äldre tidigt i processen läggs till under rubriken Funktion. 
Det beslutas att beredningsgruppen ska bereda förslaget och 
återkomma till detta på kommande sammanträde.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Håkan Sandgren Kjell Lindström

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 65-98
Tid: 2019-03-12, kl. 09:00-12:15, 14:25-14:50, 15:30-

16:10

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 73 Reglemente för Länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2019/547

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Fastställa reglemente för Länspensionärsrådet att gälla 
från och med 2019-03-26.

Sammanfattning
Regionens pensionärsråd – LPR, är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan ledamöter för Region 
Jönköpings län och pensionärsorganisationerna. LPR är ett råd 
underställt regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Missiv och reglemente för Länspensionärsrådet daterat 

2019-02-13

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen 

Reglemente för Länspensionärsrådet 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen  

 fastställer reglemente för Länspensionärsrådet att gälla från och med 
2019-09-01.

Sammanfattning 
Regionens pensionärsråd – LPR, är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan ledamöter för Region Jönköpings län och 
pensionärsorganisationerna. LPR är ett råd underställt regionstyrelsen och har 
getts möjlighet att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet 2019-05-20
 Reglemente för Länspensionärsrådet daterat 2019-02-13

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Jane Ydman Siw Kullberg
Tf regiondirektör Kanslidirektör
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Reglemente för: Länspensionärsrådet 
Regionens pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan ledamöter för Regionen och pensionärsorganisationerna. 

Rådets har aktivt möjlighet att arbeta för förändringar i regionens verksamhet 
genom att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av regionens 
verksamhetsutbud för de äldres förhållande. 

Syfte 
Länspensionärsrådets syfte är att:

 Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
 Verka för att äldres frågor behandlas och synpunkter tas tillvara i 

regionens politiska organ.
 Initiera frågor inom området samt vara ett forum för opinionsbildning och 

kunskapsspridning. 

Funktion
Länspensionärsrådets funktion som samverkan- och samrådsorgan fastläggs med 
utgångspunkt från nedan angivna uppgifter: 

 Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av 
betydelse ur ett äldreperspektiv, följa förändringar och bevaka att nya 
behov tillgodoses.

 Samla in synpunkter och ge förslag vid förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och förslag till lämpliga anpassningar.

 Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning inom 
äldreområdet. 

 Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning inom 
äldreområdet. 

 Verka för integrering av äldrefrågor inom olika verksamhetsområden.
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 Vara remissinstans i frågor som berör äldreområdet, i den mån det är 
tidsmässigt möjligt.

 Länspensionärsrådet handlägger ej enskilda ärenden.

Sammansättning 
Länspensionärsrådet har följande sammansättning:

Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter och tre ersättare från Regionen, 
där minst en av dessa ska ingå i regionstyrelsen.

Ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande bland företrädarna från 
pensionärsorganisationerna. Dessa tillsammans med sekreteraren utgör 
beredningsgrupp för rådet. 

Riksorganisation för pensionärer som genom sin distriktsorganisation bedriver 
organiserad verksamhet inom länet ska efter beslut i regionstyrelsen vara 
representerad i rådet. Regionstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare från 
de pensionärsorganisationer som ska ingå i rådet. Antal ledamöter från respektive 
organisation som ska ingå i rådet beslutas utifrån medlemsantal. 

Organisation som ingår i Länspensionärsrådet ska före den 1 november det år 
regionfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare. 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden. 

Sammanträden 
Länspensionärsrådet har fyra sammanträden per år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till regionens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas 
om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.  

Sekreterare
Tjänsteman från regionledningskontoret är sekreterare i rådet.  

Kallelser och protokoll 
Kallelse med föredragningslista och handlingar ska skickas till rådets ledamöter 
och ersättare minst fyra veckor i förväg. 
Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden justeras av ordföranden och 
anmäls i regionsstyrelsen. 

Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i Länspensionärsrådet ska 
meddelas till sekreteraren senast tre veckor före utsatt sammanträdesdag.



RJL 2015/68

Reglemente för Länspensionärsrådet
Regionens pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan ledamöter för Regionen och pensionärsorganisationerna. 

Rådets har aktivt möjlighet att arbeta för förändringar i Regionens verksamhet genom att 
informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av Regionens verksamhetsutbud för de 
äldres förhållande. 

Syfte 
Länspensionärsrådets syfte är att:

 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
 verka för att äldres frågor behandlas och synpunkter tas tillvara i Regionens politiska 

organ.
 initiera frågor inom området samt vara ett forum för opinionsbildning och 

kunskapsspridning. 

Funktion
Länspensionärsrådets funktion som samverkan- och samrådsorgan fastlägges med 
utgångspunkt från nedan angivna uppgifter: 

 Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser som är av betydelse ur 
ett äldreperspektiv, följa förändringar och bevaka att nya behov tillgodoses.

 Samla in synpunkter och ge förslag vid förändringar av samhällsinsatsernas 
utformning och förslag till lämpliga anpassningar.

 Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning inom 
äldreområdet. 

 Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning inom äldreområdet. 

 Verka för integrering av äldrefrågor inom olika verksamhetsområden.

 Vara remissinstans i frågor som berör äldreområdet, i den mån det är tidsmässigt 
möjligt.

 Länspensionärsrådet handlägger ej enskilda ärenden.

Sammansättning 
Länspensionärsrådet har följande sammansättning:

Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter och tre ersättare från Regionen, där minst en av 
dessa ska ingå i regionstyrelsen.
Ordföranden i rådet utses av Regionen och vice ordförande bland företrädarna från 
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pensionärsorganisationerna. Dessa tillsammans med sekreteraren utgör beredningsgrupp för 
rådet. 

Riksorganisation för pensionärer som genom sin distriktsorganisation bedriver organiserad 
verksamhet inom länet ska efter beslut i regionstyrelsen vara representerad i rådet. 
Regionstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare från de pensionärsorganisationer som 
ska ingå i rådet. Antal ledamöter från respektive organisation som ska ingå i rådet beslutas 
utifrån medlemsantal. 

Organisation som ingår i Länspensionärsrådet ska före den 1 november det år 
regionfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare. 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden. 

Sammanträden 
Länspensionärsrådet har fyra sammanträden per år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till Regionens budgetbehandling. Extra sammanträde ska hållas om rådets 
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.  

Sekreterare
Tjänsteman från Regionens ledningskontor är sekreterare i rådet.  

Kallelser och protokoll 
Kallelse med föredragningslista och handlingar ska skickas till rådets ledamöter och ersättare 
minst fyra veckor i förväg. 

Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden justeras av ordföranden och anmäls i 
regionsstyrelsen. 

Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i Länspensionärsrådet ska meddelas till 
sekreteraren senast tre veckor före utsatt sammanträdesdag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 162 Biogas research center – BRC
Diarienummer: RJL 2018/2503

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Godkänna medverkan och medfinansiering i Biogas 
Research Center enligt konsortieavtal.

2. Att den kontanta insatsen 200 000 kronor finansieras 
genom omdisponering från regionstyrelsens anslag för 
oförutsett under projektperioden 2019 – 2022.

3. Att ärendet anmäls till TIM-nämnden.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har för avsikt att medverka i Biogas 
Research Center vid Linköpings universitet. Medverkan och 
finansiering regleras i konsortieavtal.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18
 Avtal Biogas Research Center 
 Bilaga till avtal
 Programbeskrivning för Kompetenscentrum Biogas 

Research Center

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund (C)yrkar bifall till föreliggande förslag. 
Malin Wengholm (M) återkommer i ärendet vid styrelsens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-06-18 RJL 2018/2503

Regionstyrelsen

Biogas research center - BRC
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. godkänner medverkan och medfinansiering i Biogas Research Center 
enligt konsortieavtal.

2. Den kontanta insatsen 200 000 kronor finansieras genom omdisponering 
från regionstyrelsens anslag för oförutsett under projektperioden 2019 – 
2022.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har för avsikt att medverka i Biogas Research Center vid 
Linköpings universitet. Medverkan och finansiering regleras i konsortieavtal.

Information i ärendet
Förfrågan om Biogas Research Center (BRC) inkom första gången till Region 
Jönköpings län sommaren 2018, då önskades en avsiktsförklaring om deltagande. 
Ärendet behandlades på regionstyrelsens arbetsutskott i november 2018 och 
bordlades då i avvaktan på avtalet som då inte hade inkommit. Avtalet har nu 
inkommit för undertecknande. 

BRC är en centrumbildning med Linköpings universitet (LiU) som värd, med
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som medverkande akademisk partner samt
ett antal deltagande företag och andra organisationer. Verksamheten finansieras
med en tredjedel från Energimyndigheten, en tredjedel från LiU och SLU samt en
tredjedel från övriga deltagande parter. Styrningen regleras i det av samtliga
deltagande parter signerade konsortieavtalet. Rektor vid LiU har den högsta
formella beslutsrätten och säkerställer att Energimyndighetens beslut avseende
programmet följs. Biogas Research Center (BRC) är ett väletablerat forsknings- 
och kompetenscenter vid Linköpings universitet. 

Region Jönköpings läns medverkan medför ett ekonomiskt åtagande samt insats i 
form av tid under fyra år 2019 - 2022:  

 ett kontant bidrag om 200 000 kronor per år,
 ett naturabidrag främst i form av lönekostnader för personal som 

medverkar i forskningsprojekt samt relaterade kostnader om minst 
200 000 kronor per år.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/2503

Genom medverkan i BRC har vi möjlighet att påverka forskningens inriktning, 
vara ett studieobjekt där vi önskar samt lära av nätverket.

Medverkan i forskningsprojektet från Region Jönköpings län kommer att 
organiseras från Energikontor Norra Småland. Finansiering av kontantinsatsen 
sker genom att 200 000 kronor omdisponeras från Regionstyrelsens anslag för 
oförutsett under åren 2019 – 2022 för att därefter återföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18
 Avtal Biogas Research Center 
 Bilaga till avtal
 Programbeskrivning för Kompetenscentrum Biogas Research Center

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – område miljö 
Verksamhetsstöd och service - Energikontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman 
T f Regiondirektör,
Ekonomidirektör



Från: Anna Brunzell [mailto:anna.brunzell@liu.se] 
Skickat: den 27 maj 2019 10:59
Ämne: Remiss för förslag till konsortieavtal för Biogas Research Centre (BRC)
 
Kära BRC partners och medlemmar,
 
Jag bifogar ett förslag på konsortieavtal för Biogas Research Centre (BRC), Dnr: IEI-2018-
00491.
 
Avtalet bygger på det avtal som tidigare gällt för deltagande i BRC. Ni som varit partners och 
medlemmar under tidigare etapper kommer således att känna igen strukturen och artiklarnas 
innebörd. För nya partners och medlemmar BRC kan det vara bra att veta att grunden för 
detta avtal togs fram redan 2012 när BRC inleddes, och att det fungerat för samtliga parter 
under två tidigare etapper. Det finns dock ett antal ändringar/uppdateringar i avtalet som 
Energimyndigheten efterfrågat. 
 
I korthet avser revideringen av avtalet inför etapp 3 följande:

 SLUs anslutning som akademisk part i BRC.
 Energimyndighetens rättigheter avseende revision av BRC.
 Förtydligande av Energimyndighetens rättigheter som bidragsgivare.
 LiUs skyldigheter som värd för BRC.
 Uppdateringar i avsnittet gällande tvistelösning.
 Hänvisningar till ändrad lagstiftning.
 Möjligheten att delta i BRC som ”associerad” är borttagen (tidigare gav BRC 

möjlighet till nystartade/små organisationer att delta på en nivå som inte krävde någon 
kontantinsats).

 
Avtalsprocessen framåt ser ut som följer:

1. Ni går igenom avtalet och inkommer med synpunkter senast onsdag 12 juni. Använd ’spåra 
ändringar’ eller förklara tydligt vilket sidnummer/artikel som avses så att vi enkelt kan ta till 
oss era ändringsförslag/kommentarer.

2. Vi arbetar igenom era ändringsförlag låser fast formuleringar och fastställer avtalet. Avsikten 
är att detta inte ska ta längre tid än en arbetsvecka (vi måste dock avvakta för att se 
omfattningen på era ändringsförslag och kommentarer).

3. Därefter skickas det slutliga avtalet ut för undertecknande. Förutsatt att vi håller tidsplanen 
med att gå igenom era ändringsförslag så har ni till den 28 juni att skicka in undertecknat.

 
(Notera att Annex 3 och Annex 4 i nuläget är skrivna på svenska. Dessa kommer att översättas till 
engelska.)
 
Med vänlig hälsning
Anna Brunzell
Koordinator Biogas Research Center och Mistra REES

mailto:anna.brunzell@liu.se
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Avdelningen för forskning och innovation 
 
 
 
 
 

 

Linköpings Universitet 
Linköpings universitet 
Mats Eklund 
581 83 LINKÖPING 

Kompetenscentrum inom biogasforskning vid Linköpings 
Universitet (LiU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
Biogas Research Center 

Beslut enskilt projekt 

Statens energimyndighet beviljar Linköpings Universitet stöd motsvarande 33 
procent av stödgrundande kostnader, dock högst 40 000 000 kronor. Stödet 
lämnas för genomförande av projektet Kompetenscentrum inom biogasforskning 
vid Linköpings Universitet (LiU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Biogas 
Research Center under tiden 2018-12-06 – 2022-11-30. Beslutet fattas med stöd 
av gällande regleringsbrev för Statens energimyndighet. 
 
Följande villkor gäller för beslutet. 
 
A Projektet ska genomföras i enlighet med projektbeskrivningen nedan. 
 
B Villkor som avser genomförande, rapportering, utbetalning, ekonomisk och 

teknisk redovisning, hävande av beslut, återkrav m.m. återfinns i bilaga A. 
 
C Medsänd villkorsbilaga A ska undertecknas och återsändas till 

Energimyndigheten inom fyra veckor efter mottagandet av beslutsbrevet. 
 
D Att myndighetens riktlinjer för beräkning av motfinansiering genom 

naturabidrag följs. 
   

Ansökan 

Linköpings Universitet ansöker om ekonomiskt stöd med 40 000 000 kr för att 
under 2018-12-01 – 2022-11-30 genomföra projektet Kompetenscentrum inom 
biogasforskning vid Linköpings Universitet (LiU) och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), Biogas Research Center. Projektet är en fortsättning 
på tidigare verksamhet och projekttiden har ändrats i samråd med den sökande. 
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Skäl för beslutet 

Syftet med den tredje etappen av Kompetenscentrum för biogasforskning vid 
Linköpings universitet (BRC) är att i samverkan med akademi och näringsliv 
vidareutveckla kunskapen och kompetensen inom biogasområdet för att 
möjliggöra implementering av innovativa och resurseffektiva biogaslösningar 
såväl inom etablerade som nya sektorer. 
 
Energimyndigheten bedömer att BRC kan ge tydliga bidrag till energi-
omställningen eftersom biogasprocessen genererar ett tekniskt mångsidigt bränsle 
med tillämpningar både i transport- och industrisektorn. Av de inhemskt 
producerade biodrivmedlen för persontransporter utgör biogas redan idag en 
relativt stor andel. Tack vare utvecklingen inom tunga transporter och tekniken att 
förvätska biogas menar Energimyndigheten att biogas även har en potential att 
öka andelen biodrivmedel för godstransporter. 
 
Produktion och användning av biogas medför fler samhällsnyttor än 
tillhandahållandet av biodrivmedel. Det gäller påverkan på flera centrala miljömål 
men även på beredskapsfrågan. Energimyndigheten konstaterar att BRC har 
utvecklat kunskapen om produktion och användning av biogas för att rätt värdera 
och förstå dessa nyttor samtidigt som kompetensen inom området ökat. I 
utvärderingen av etapp 2 av BRC som genomfördes våren 2018 framhålls att ”En 
av styrkorna i BRC:s fall är den tvärvetenskapliga aspekten, vilket är svårt att 
uppnå genom andra former.” 
 
Energimyndigheten bedömer vidare att BRC utvecklats till ett dynamiskt 
kompetenscentrum som på ett vetenskapligt stringent sätt kan hantera allt från 
specifika, processbetingade frågeställningar som spårämnestillgänglighet och 
enzymaktiviteter till bredare frågeställningar om hur biogaslösningar bör 
implementeras i samhället. I samverkan med näringslivet har även innovativa 
lösningar för att implementera biogaslösningar utvecklats.  
 
Energimyndigheten konstaterar att kompetenscentrumet utgör en plattform för 
sektorsövergripande dialog där ett gemensamt lärande mellan parterna har 
utvecklats. Utvärderingen framhåller här att BRC har genomfört ett gediget arbete 
med att tillgängliggöra forskningsresultat för partners och medlemmar på 
populärvetenskaplig väg via exempelvis sociala medier och biogasturnéer. 
Energimyndigheten bedömer därför att förutsättningarna för att nyttiggöra och 
sprida forskningsresultat är goda inom BRC och ökar allteftersom kännedomen 
om BRC ökar i branschen, vilket kan vara avgörande både för tillkomsten av nya 
innovationer som nya företag. Genom detta arbete bedömer Energimyndigheten 
att BRC bidrar på ett tydligt sätt till den långsiktiga kompetensförsörjningen till 
den kunskapsintensiva verksamhet som produktion och användning av biogas 
utgör. 
 
Energimyndigheten konstaterar vidare att BRC har etablerat ett nätverk av 
internationellt ledande biogasforskare. Nätverket ger tillgång till en betydande del 
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av den europeiska kompetensen inom området som legat till grund för den snabba 
expansionen av biogastekniken. Nätverket ger även möjlighet att genomföra 
jämförande studier mellan länder med avseende på hur olika aktörer och 
institutionella villkor styr utvecklingen. 
  
Linköpings universitet har en god kompetensbas inom rötningsområdet och har 
även mångårig erfarenhet av systemanalytiska angreppssätt och tvärvetenskapligt 
arbete. Vidare är flera framstående företag inom biogasbranschen etablerade i 
Linköpingsregionen. SLU går in som akademisk partner och kompletterar 
Linköpings universitet väl med kunskaper inom processbiologi och 
lantbruksbaserade substrat. 
 
Energimyndighetens stöd går i sin helhet till Linköpings universitet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet SLU och beviljas enligt gällande regleringsbrev för Statens 
energimyndighet. Inga medel från myndigheten kommer att användas för att 
finansiera kostnader som uppkommer hos annan part. 
 
Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att bevilja stöd till projektet. 

Bakgrund 

Den anaeroba rötningen sker i biogasanläggningar, där olika typer av substrat 
(matavfall, gödsel, etc.) bryts ner till metan, koldioxid och mindre mängder av 
andra föreningar (till exempel svavelväte och ammoniak). En viktig fördel med 
biogas är att många olika typer av substrat kan nyttjas. Efter uppgradering kan 
biogasen utnyttjas som transportbränsle. Utöver den energirika gasen bildas en 
rötrest där växtnäringsämnena genom processen fått en förbättrad 
biotillgänglighet.  
 
Biogas produceras i Sverige vid ca 280 anläggningar och produktionen uppgick 
2016 till cirka 2,0 TWh. Den största delen kom från samrötningsanläggningar och 
avloppsreningsverk. Trots biogasens och biogödselns potential och fördelar 
begränsas etablering av biogasprocessen bland annat av svårigheter för enskilda 
biogasaktörer att nå lönsamhet. Specifika svårigheter för producenter är till 
exempel höga investeringskostnader, lågt substratutnyttjande, osäker 
substrattillgång, bristande processkunskap och -styrning, samt komplicerade 
regelverk och kortsiktiga styrmedel. Med bredare fokus kan man också lyfta fram 
ofullständigt utbyggd infrastruktur och låg kunskapsnivå om vad biogaslösningar 
innebär, vilket exempelvis påverkar efterfrågan och styrmedel. Den svaga 
lönsamheten och det osäkra policylandskapet missgynnar investeringar. Därför 
efterlyser aktörer inom branschen forsknings- och utvecklingsprojekt som sträcker 
sig från process- och anläggningsnivån till den samhälleliga nivån. 
 
Biogas Research Center (BRC) bildades 2012 för att i samverkan med ledande 
företag i biogasbranschen vidareutveckla kunskapen och kompetensen inom 
biogasområdet både på process-, system- och samhällsnivå. Under den första två-
åriga etappen etablerades BRC som en välfungerande forskningsverksamhet. 



  4 (11) 
 Datum Dnr 

2018-12-06 2018-010740 
 Projektnr 

 35624-3 
 

  

Under etapp två har forskningen fördjupats och identifierat tydliga flaskhalsar för 
biogasproduktionen både på process- och systemnivå. 
 
BRC utvärderades under våren 2018. Utvärderarna konstaterade att 
”…kompetenscentrum förefaller vara en ändamålsenlig form för biogasforskning. 
Fördelarna är att det för samman företag, samhälle och akademi, vilket hjälper 
forma frågor med både samhälls- och vetenskaplig relevans, samt höjer 
kompetensen inom branschen. … BRC har en nyckelroll i den svenska 
biogasbranschen. Inga andra satsningar samlar branschen på det sätt BRC gör. 
Speciellt med BRC är den långsiktiga finansieringen, blandning mellan långsiktig 
och kortsiktig forskning, tvärvetenskapligheten och kopplingen till universitetet.” 
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Projektbeskrivning 
     

Projektnr 35624-3  Tidigare stöd 34 372 800 kr 
Projekttitel Kompetenscentrum inom 

biogasforskning vid Linköpings 
Universitet (LiU) och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU), Biogas 
Research Center 

 Sökt belopp 40 000 000 kr 

Projekthandläggare Kalle Svensson  Total 
etappkostnad 

120 000 000 kr 

Kostnadsställe D91  Beviljat belopp 40 000 000 kr 
Stödform Konsumtion  Ackumulerat stöd 74 372 800 kr 
   Energimyndighetens 

andel 
33 % 

     
Sökande Linköpings Universitet  Org.nr 202100-3096 
 Linköpings universitet  Tel 013-281000 
Projektledare Mats Eklund  Fax 013-14 94 03 
Adress   Plusgironr  
 581 83 LINKÖPING 

 
 Bankgironr 5050-0016 

   Bankkonto  
E-postadress mats.eklund@liu.se 
Ärendesammanfattning Biogas Research Center (BRC) är ett kompetenscentrum för forskning, 

utveckling och forskarutbildning inom området resurseffektiva 
biogaslösningar. Vid BRC sker samproduktion av kunskap och kompetens 
om biogas på process-, system- och samhällsnivå. Resultaten från etapp 3 
väntas möjliggöra fortsatt implementering av innovativa och resurseffektiva 
biogaslösningar såväl inom etablerade som nya sektorer. 
Kompetensuppbyggnaden och kunskapsspridningen leder till effektiv 
användning av befintlig rötningskapacitet och uppbyggnad av ny kapacitet i 
teknikens framkant. 

 

Mål 

BRC:s programmål är uppdelade i tre vetenskapliga mål och två innovationsmål. 
 
Vetenskapliga mål: 

1. Hög vetenskaplig kvalité på utförd forskning och innovation som tar sig 
uttryck genom minst 15 vetenskapliga publikationer per år. BRC är 
internationellt efterfrågade för olika akademiska uppdrag och 
industrisamarbeten 

 
2. Minst åtta doktorsexamina avläggs under perioden fördelade mellan 

BRC:s samtliga verksamhetsområden 
 

3. God kunskapsnivå om biogaslösningars karaktäristika hos relevanta 
grupper inom företag och offentliga organisationer genom aktiv 
kommunikationsverksamhet som utgår från etablerade ramverk för 
hållbarhet som Sveriges miljömål och Agenda2030-målen. 
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Innovationsmål: 
4. Minst tre processkoncept för biogasframställning med inslag från den 

skogliga, den agrara respektive den marina sektorn har utvärderats ur 
systemperspektiv och samhällsekonomiskt perspektiv 

 
5. En plattform för problemorienterad, tvärvetenskaplig samverkan med 

näringsliv och samhälle, där gemensam problemformulering sker, har 
etablerats och är känd i branschen. 
 
Till samverkansplattformen inbjuds forskare från universitet och 
högskolor från hela landet och plattformen utgör därmed en bas för 
spridning av internationella och nationella forskningsresultat. 

 
BRC:s utfallsmål: 

1. Det finns kompetens i samhället som skapar förutsättningarna för 
innovativ och resilient produktion av biogas 

2. Sverige har god tillgång till konkurrenskraftig biogas till fordon och 
industri med mål om 5 till 10 TWh per år i enlighet med potentialstudier 

3. Biogaslösningar bidrar till en resurseffektiv bioekonomi genom att knyta 
ihop flöden mellan olika sektorer 

4. Biogaslösningar exporteras genom integrerade koncept som exempelvis 
”Sverige -permanent världsutställning av fossilfrihet” 

5. Institutionella villkor för biogaslösningar tillräckligt gynnsamma för 
uppfyllande av visionen och effektmålen.  

 
Verksamhetens mål återfinns i bilagan för Programbeskrivningen för BRC etapp 
3. Där illustreras hur verktyg och forskningsområden hör ihop med programmål 
och utfallsmål samt bidrar till att uppfylla program- såväl som samhällsvisionen. 

Genomförande 

 BRC:s aktiviteter utgörs främst av följande sex typer av verktyg.  
 

• Långsiktiga forskningsområden 
• Korta projekt för förstudier, synteser och kunskapssammanställningar 
• Kommunikation och nätverksaktiviteter 
• Internationalisering av kunskap och teknik 
• Kursverksamhet för doktorander och partner/medlemmar 
• Kunskapsintegration 

 
De långsiktiga forskningsområdena utgör kärnan och huvuddelen av 
verksamheten. Verksamheten i dem bedrivs i sju olika områden genom 
samproduktion av ny kunskap med problemorienterad transdisciplinär 
forskningsansats. Forskningsområde (FO) 1 och 2 har större tyngd på 
process/teknik medan FO 3 till 7 har en större tyngdpunkt i 
system/samhällsskalan: 
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• FO 1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser  
• FO 2 Ökat värde ur digestat/rötrester 
• FO 3 Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar 
• FO 4 Biogaslösningarnas roll i bioekonomin 
• FO 5 Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar 
• FO 6 Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy 
• FO 7 Internationalisering av svenska biogaslösningar 

 
BRC är en centrumbildning med Linköpings universitet (LiU) som värd, med 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som medverkande akademisk partner samt 
ett antal deltagande företag och andra organisationer. Verksamheten finansieras 
med en tredjedel från Energimyndigheten, en tredjedel från LiU och SLU samt en 
tredjedel från övriga deltagande parter. Styrningen regleras i det av samtliga 
deltagande parter signerade konsortialavtalet. Rektor vid LiU har den högsta 
formella beslutsrätten och säkerställer att Energimyndighetens beslut avseende 
programmet följs. 
 
Varje deltagande part ingår i det programråd som har till uppgift att uttala sig om 
nya parters tillträde och att utse representanter till programkommittén. En 
programkommitté med representation från LiU (ordförande), SLU, övriga 
deltagande parter och Energimyndigheten leder det strategiska arbetet och följer 
upp verksamheten utifrån syfte och målsättningar för BRC. 
 
Den dagliga verksamheten leds och koordineras av en föreståndare och en 
koordinator som tillser att Energimyndighetens intentioner och av 
programkommittén och LiU:s rektor fattade beslut följs samt ansvarar för 
rapportering till Energimyndigheten. Föreståndaren är vetenskapligt ansvarig 
medan koordinatorn arbetar med genomförande och utveckling av verksamheten 
inklusive att organisera aktiviteter för att dra in ytterligare finansiering till 
programmets aktörer. 
 
Forskningens inriktning, kvalitet och resultat granskas en gång per år av 
programkommittén. I övrigt sker relevans- och kvalitetskontroll fortlöpande 
genom de olika parternas medverkan i programmets olika forskningsområden. 
Medelsfördelningen mellan de olika forskningsområdena beslutas av rektor efter 
rekommendation från programkommittén. 
 
I BRC ingår deltagande i IEA Bioenergys undergrupp Annex 37. BRC bemannar 
Annex 37 och deltar i annexet som svensk nationell representant. Den svenska 
representanten 

• deltar i det globala utvecklings- och analysarbete som sker inom Annex 
37. 

• formulerar målgruppsanpassade slutsatser från erfarenhetsutbytet inom 
annexet och delger erfarenheter från den svenska branschen och 
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forskningen till andra länder och sprider annexets resultat till svenska 
avnämare 

• samarbetar med Energimyndigheten ifall ”Country Reports” görs inom det 
specifika Annexet 

• deltar i de möten som Energimyndigheten ordnar för nationella 
representanter inom IEA Bioenergy.  

 
I Programbeskrivningen för BRC etapp 3 beskrivs verksamheten närmare. 

Tidplan 

Projektstart 2018-12-06 
Projektslut 2022-11-30 
Ekonomisk redovisning 2019-06-30 
Lägesrapport 2019-06-30 
Ekonomisk redovisning 2020-06-30 
Lägesrapport 2020-06-30 
Lägesrapport 2021-06-30 
Ekonomisk redovisning 2021-06-30 
Slutrapport 2022-11-30 
Ekonomisk  slutredovisning 2023-01-30 

 

  

Ekonomi 

Finansiering 

År Finansieringskod Beviljat belopp 

2019 1631 10 833 333 
2020 1631 10 000 000 
2021 1631 10 000 000 
2022 1631 9 166 667 
 

  

Kostnads- och personalplan 

År 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 
Lönekostnader 1 879 687 21 951 250 21 906 250 21 831 250 20 082 813 87 651 250 
Laboratoriekostnad 15 000 375 000 375 000 375 000 343 750 1 483 750 
Utrustning 10 417 125 000 125 000 125 000 114 583 500 000 
Material 9 896 118 750 118 750 118 750 108 854 475 000 
Resor 10 000 480 000 500 000 550 000 450 000 1 990 000 
Övriga kostnader 50 000 600 000 600 000 600 000 550 000 2 400 000 
Indirekta kostnader 525 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 5 775 000 25 200 000 
Konsultkostnader 0 50 000 75 000 100 000 75 000 300 000 
Summa 2 500 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 27 500 000 120 000 000 

 

Utrustning avser avskrivningskostnader för laboratorieutrustning. 
 
Material avser kostnader som uppstår främst i de experimentella projekten och 
följer de övriga laboratoriekostnaderna. 



  9 (11) 
 Datum Dnr 

2018-12-06 2018-010740 
 Projektnr 

 35624-3 
 

  

 
Övriga kostnader avser alla kostnader (ej lön) förknippade med aktiviteter inom 
området kommunikation, spridning av resultat och nätverkande, till exempel 
stormöten och biogasturnéer. 
 
Indirekta kostnader avser kostnader för overhead vid Linköpings universitet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet. 

 Utbetalningsplan 

Planerat utbetalningsdatum Planerat belopp 

2019-09-01 10 833 333 
2020-09-01 10 000 000 
2021-09-01 10 000 000 
2022-09-01 9 166 667 
Summa 40 000 000 

 

Utbetalning sker enligt utbetalningsplanen förutsatt att de särskilda villkoren 
uppfyllts samt att underskriven villkorsbilaga inkommit till och godkänts av 
Energimyndigheten. 

Samfinansiering 

Namn % av total* Summa 

Energimyndigheten 33,33 40 000 000 
Norrköpings kommun 0,83 1 000 000 
Rena Hav Sverige AB 0,83 1 000 000 
Regionförbundet i Kalmar Län 1,33 1 600 000 
Tekniska verken i Linköping AB 4,00 4 800 000 
Linköpings kommun 0,83 1 000 000 
Gasum AB 2,33 2 800 000 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 0,83 1 000 000 
Wärtsilä Puregas Solutions AB 0,83 1 000 000 
E.ON Biofor Sverige AB 2,00 2 400 000 
Jönköping Energi Biogas AB 0,83 1 000 000 
Linköpings Universitet 26,67 32 000 000 
Biototal AB 1,17 1 400 000 
AB Borlänge Energi 0,83 1 000 000 
Härnösand Energi & Miljö AB 0,83 1 000 000 
Region Östergötland 1,33 1 600 000 
Scandinavian Biogas Fuels AB 1,67 2 000 000 
Econova AB 0,83 1 000 000 
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 6,67 8 000 000 
Purac AB 0,83 1 000 000 
Avfall Sverige AB 1,33 1 600 000 
Lantbrukarnas Riksförbund Förening 0,83 1 000 000 
Region Gotland 1,33 1 600 000 
Region Jönköpings län 1,33 1 600 000 
Scania Sverige AB 2,67 3 200 000 
Övriga 3,67 4 400 000 
Summa 100 120 000 000 
* Varje finansieringsrad avrundas till heltal 
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Samfinansiering i form av naturainsatser ska beräknas enligt Energimyndighetens 
riktlinjer, "Riktlinjer för beräkning av motfinansiering genom naturabidrag". 
Övriga avser företag som väntas tillkomma under projektperioden. 

Resultatredovisning 

Projektet ska presenteras i de sammanhang där Energimyndigheten så begär. Vid 
all presentation från projektet ska det framgå att projektet finansieras av 
Energimyndigheten.  
  
Lägesrapport ska inlämnas, via E-kanalen enligt tidplan, som beskriver hur arbetet 
fortskrider, eventuella avvikelser från plan och viktigare uppnådda resultat i 
projektet.  
  
Ekonomisk redovisning ska inlämnas elektroniskt i ett påskrivet inskannat 
exemplar, via E-kanalen, enligt tidplan.  
  
En slutrapport med en kort sammanfattning på svenska och engelska inlämnas till 
Energimyndigheten elektroniskt, via E-kanalen. Slutrapporten ska särskilt belysa 
de frågeställningar som tas upp under beslutsbrevets mål och genomförande. 
Tillsammans med slutrapporten ska även en administrativ bilaga lämnas in.  
  
En ekonomisk slutredovisning ska inlämnas elektroniskt i ett påskrivet inskannat 
exemplar, via E-kanalen. Tillsammans med ekonomisk slutredovisning ska även 
intyg om behörighet att signera redovisningen bifogas.  
  
Mallar för rapportering tillhandahålls på Energimyndighetens hemsida. 

Särskilda villkor 

Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga överenskommelser om 
samfinansiering har träffats genom ett av samtliga parter underskrivet 
kompetenscentrumavtal. Energiutvecklingsnämnden delegerar till 
generaldirektören att för Energimyndighetens del underteckna avtalet för BRC. 
 
En fullständig förteckning över övriga finansiärer och deras ekonomiska åtagande 
gentemot BRC ska ha inkommit till Energimyndigheten innan den första 
utbetalningen. 
 
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med kompetenscentrumavtalet samt den till 
detta beslut hörande programbeskrivningen. 
 
Energimyndigheten har rätt att granska de avtal som upprättas inom 
Kompetenscentrumet. 
 
En jämställdhetsstrategi och en handlingsplan för att uppnå en jämnare 
könsfördelning inom centrumets olika delar ska tas fram och redovisas för 
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Energimyndigheten senast 2019-12-31. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Energiutvecklingsnämnden. I beslutet har 
deltagit ordföranden Robert Andrén samt ledamöterna Anna Bergek, 
Göran Berndes, Jenny Larsson, Lena Neij och Amy Rader Olsson. Därutöver har 
avdelningscheferna Anita Aspegren, Caroline Asserup, Gustav Ebenå, 
Roger Eklund, Anneli Eriksson och Rémy Kolessar, juristen Päivi Kruizenga, 
enhetscheferna Klara Helstad, Peter Engdahl, Susanne Karlsson, Åsa Forsum samt 
handläggarna Anders Johansson och Jonas Lindmark deltagit i den slutliga 
handläggningen. Föredragande har varit handläggaren Kalle Svensson. 
 
 
 
 
Robert Andrén 
 
 
   Kalle Svensson 
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1 Sammanfattning 

BRC är ett forskningsprogram där samproduktion av kunskap och kompetens sker 

i utbytet mellan forskare och praktiker. BRCs programvision är; 

 

 ”BRC genererar och kommunicerar vetenskapligt baserad kunskap och bygger 

upp kompetens som gagnar uppfyllandet av samhällsvisionen” 

 

Biogaslösningar bidrar till att lösa flera stora globala utmaningar samtidigt såsom  

klimatfrågan, luft- och vattenkvalitet och bördiga markförhållanden. Många andra 

positiva värden skapas också ur biogaslösningarnas huvudsakliga produkter 

metan, rötrester och avfallstjänster som bättre lokal energisäkerhet, mer hållbart 

lantbruk, förbättrad konkurrenskraft för industri och regional utveckling. BRCs 

roll i att utveckla detta värdeskapande är framför allt genom bidrag till bättre 

kompetens och effektivare implementering av resurseffektiva biogaslösningar. 

 

BRCs aktiviteter utgörs främst av följande fem typer av verktyg.  

• Långsiktiga forskningsområden 

• Korta projekt för förstudier, synteser och kunskapssammanställningar  

• Kommunikation och nätverksaktiviteter 

• Internationalisering av kunskap och teknik 

• Kursverksamhet för doktorander och partner/medlemmar 

 

De långsiktiga forskningsområdena utgör kärnan och huvuddelen av 

verksamheten. Verksamheten i dem bedrivs i sju olika områden genom 

samproduktion av ny kunskap med problemorienterad transdisciplinär 

forskningsansats. Område 1 och 2 har större tyngd på process/teknik medan 

område 3 till 7 har en större tyngdpunkt i system/samhällsskalan: 

 

• FO 1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser  

• FO 2 Ökat värde ur rötrester 

• FO 3 Resurseffektiva värdekedjor för biogaslösningar  

• FO 4 Biogaslösningarnas roll i bioekonomin  

• FO 5 Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara biogaslösningar 

• FO 6 Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy  

• FO 7 Internationalisering av svenska biogaslösningar 

 

Måluppfyllelsen för BRC mäts dels i fem stycken programmål (vetenskaplig 

excellens, kompetenshöjning, innovation, användarperspektiv och 

kommunikation) om vad som ska uppnås under etappen, dels i form av bidraget 

till sex stycken långsiktiga samhälleliga effektmål (mer lönsamma producenter, 

tillgång till biogas, växande användning, internationella affärer, resurseffektiv 

bioekonomi och gynnsamma institutionella villkor).  
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2 Programmets inriktning 

2.1 Vision 

Programmets samhällsvision är att biogaslösningars potential realiseras och gör 

samhällen mer resurseffektiva. Biogas Research Center (BRC) ska generera och 

kommunicera vetenskapligt baserad kunskap och bygga kompetens som bidrar till 

att uppfylla samhällsvisionen. 

 

För att uppfylla visionen har några tillämpningsområden för BRCs forskning 

identifierats. Utveckling av biogaslösningar för hållbara städer och regioner är 

ett sådant område där Sverige redan har en global särställning. Forskningen om 

och implementeringen av biogaslösningar i Sverige har global relevans och kan 

via spridning av kunskap och affärer ha betydande global påverkan. 

 

Biogaslösningarnas roll för utvecklingen av en resurseffektiv bioekonomi är ett 

annat viktigt tillämpningsområde. Både de primära näringarna och de producenter 

som förädlar deras råvaror behöver fortsätta att utveckla sitt värdeskapande och 

stärka sin konkurrenskraft på en global marknad med ökade hållbarhets- och 

miljökrav. Här spelar biogaslösningarna en roll genom att bidra till bättre 

miljöprestanda, diversifiering och resiliens i framväxten av resurseffektiva 

nätverk av aktörer som utgör bioraffinaderier. 

 

Det ligger dessutom nära till hands att fortsätta att utveckla Sverige som ”en 

permanent världsutställning för fossilfrihet” (ett koncept där näringsliv och 

politik samverkar) där biogaslösningarna utgör en viktig del. Särskild tyngd får en 

sådan vision genom svenska fordonstillverkares engagemang eftersom de 

producerar närmare 10% av de tunga fordonen globalt. 

 

2.2 Mål 

BRCs verksamhet ger genom tillämpad forskning och innovation en höjd 

kunskapsnivå och en ökad kompetens hos de medverkande intressenterna samt 

bidrar med bred kommunikation och nätverkande inom området. Sammantaget 

stärker verksamheten inom BRC utvecklingen inom biogasområdet i Sverige 

genom produktion av vetenskapligt baserad kunskap och kompetens.  
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Samhällsvision 
”Biogaslösningars potential realiseras och gör samhällen mer resurseffektiva” 

 

Programvision 

”BRC genererar och kommunicerar vetenskapligt baserad kunskap och bygger kompetens 

som bidrar till att uppfylla samhällsvisionen” 

 

Verktyg Programmål 

(2018-2022) 

Forsknings-

områden 

Effektmål 

(2025-2030) 
 

 1. Långsiktiga 

forskningsområden 

 

2. Korta projekt för 

förstudier och synteser  

 

3. Kommunikation och 

nätverksaktiviteter 

 

4. Internationalisering 

av kunskap och teknik 

 

5. Kursverksamhet för 

doktorander och parter 

 

 

1. Högsta vetenskapliga 

excellens;  >15 vetenskapliga 

publikationer per år 

Internationellt efterfrågade 

Framgångsrik 

forskarutbildning 

 

2. Utveckla kompetensen 

inom teknikområdet i form av 

kunniga personer som kan 

vara verksamma i företag, 

organisationer och akademi 

  

3. Åstadkomma innovation 

genom samverkan mellan 

forskare från olika discipliner 

samt mellan forskare och 

näringsliv 

 

4. Forskningen sker från ett 

användarperspektiv vilket 

säkerställer intresset från 

näringsliv och samhälle och 

aktörer kan få stöd inom 

biogasområdet 

 

5. Kommunikations-

verksamhet som syftar till att 

höja kunskapsnivån om 

biogaslösningar för att 

underlätta deras 

implementering  

 

 

1. Utveckling och 

utvärdering av 

effektivare 

rötningsprocesser  

 

2. Ökat värde ur rötrester 

 

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 

 

 

 

1. Mer lönsamma, 

resilienta och innovativa 

producenter av biogas. 

 

2. Hela Sverige har 

tillgång till biogas till 

fordon och industri   

 

3. Växande användning 

av biogas i transporter 

och industri 

 

4. Biogaslösningar har en 

betydande roll i 

konceptet ”Sverige -

permanent 

världsutställning av 

fossilfrihet” för 

internationella affärer 

 

5. Biogaslösningar bidrar 

till utveckling av 

resurseffektiv 

bioekonomi som uppnås 

genom 

sektorsövergripande 

samverkan 

 

6. Institutionella villkor 

för biogaslösningar 

tillräckligt gynnsamma 

för uppfyllande av 

visionen 

 

 

2.3 Framgångskriterier 

Sverige ska ha en globalt ledande roll i forskning, utveckling och implementering 

av biogaslösningar som bidrar till samhällelig resurseffektivitet. BRC är en central 

del av biogasens innovationssystem i Sverige och är både ett forskningsprogram 

och en innovationsarena där samproduktion av kunskap och kompetens sker i 
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utbytet mellan forskare och praktiker. För att programmet ska vara framgångsrikt 

behöver det därför finnas: 

  

• Ett nära samarbete mellan forskare och företag/myndigheter som utvecklas 

i kontinuitet för att bygga den sociala kapaciteten inom programmet som 

är en förutsättning  för att kunna åstadkomma resultat som avnämare har 

nytta av och som samtidigt leder till vetenskaplig meritering. 

 

• Världsledande FoU med stor bredd och stort djup som gör BRC till en 

stark samarbetspartner också för internationella aktörer som kan bidra i 

europeiska och globala program inom området resurseffektiva 

biogaslösningar. 

 

• En god förankring på de lärosäten som driver programmet i form av att 

området ingår i lärosätenas strategiska prioritering. Detta möjliggör ett bra 

stöd och goda förutsättningar för de involverade forskarna. 

 

• Fortlöpande processer som utvecklar integrationen och syntes av kunskap 

som ökar relevansen för företagen/myndigheterna. 

 

• Processer som tar hem internationellt tillgänglig kunskap och erfarenhet, 

för ut programmets och andra svenska aktörers kunskap internationellt för 

att skärpa kvalitet och nyttiggörande. 

 

• Aktiviteter och strategi som kommer att leda till att BRC fungerar som en 

viktig knutpunkt för kommunikation av vetenskapligt baserad kunskap om 

hållbara biogaslösningar. 

 

• Kapacitet och utrymme att bidra till att lösa relevanta problem som 

avnämarna upplever.  

 

Genom internationellt nätverkande stimuleras utvecklingen i Sverige av lärande 

utifrån samtidigt som svenska erfarenheter och affärsmöjligheter i andra länder 

kan tas tillvara bättre. 

 

Varje forskningsområde involverar forskare från flera olika discipliner samt 

partners och medlemmar. 

 

Långsiktighet kombineras med ett flexibelt och agilt förhållningssätt då 

forskningens inriktning kan ändras och utvecklas under etappens gång genom ett 

nära samarbete mellan de olika aktörerna. 

 

genom egna insatser och genom samverkan med andra aktörer kommer BRC att 

fungera som en viktig knutpunkt för kommunikation av vetenskapligt baserad 

kunskap om hållbara biogaslösningar. 
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En årlig kurs erbjuds doktorander och yrkesverksamma inom biogasområdet som 

vill fördjupa och uppdatera sin kunskap inom biogasområdet. 

 

 

2.4 Forsknings-, utvecklings- och teknikområden 

De långsiktiga forskningsområdena är ryggraden i BRCs verksamhet och de syftar 

alla till att bidra till program- och effektmålen. Programmets tyngdpunkt ligger på 

”Process- och teknikutveckling” avseende rötning av olika typer av substrat samt 

förädling av digestat/rötrester i olika biogastillämpningar. Eftersom visionen 

innefattar biogaslösningarnas resurseffektivitet, expansion och faktiska 

nyttiggörande av process- och teknikutvecklingen täcker programmet flera olika 

systemnivåer. Forskningsområdena adresserar således allt från de anaeroba 

rötningsprocesserna, över värdekedjor och sektorsövergripande samverkan i 

bioekonomi till lokal och regional utveckling samt nationell och internationell 

policy (figur 1). 

 

 
Figur 1. BRCs olika systemnivåer och forskningsområden. 

 

BRC bedriver forskningsverksamhet inom respektive breda transdisciplinära 

forskningsområden. Dessutom integreras kunskapen vilket leder till en ny 

forskningsframkant, den transdisciplinära integrationen av kunskap. 

Forskningsområdena hör främst hemma i en av två gränsytor; mellan 

process/teknik och systemnivån eller mellan system- och samhällsnivån. Detta 

innebär att forskningen som handlar om process- och teknikutveckling bedrivs 

integrerat med forskning om de studerade systemens prestanda. 

Samhällsforskningen som bland annat behandlar aktörer och marknads- och 
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institutionella villkor för biogaslösningar sker också integrerat med forskning om 

systemens prestanda och effekter. 

 

Forskningsområdena är olika stora där det laborativt inriktade FO1 utgör närmare 

hälften av BRCs forskningsverksamhet. 

 

2.4.1 FO1 Utveckling och utvärdering av effektivare rötningsprocesser  

Resultat från tidigare forskning inom bland annat BRC visar att angelägna 

forskningsfrågor inom process- och teknikområdet omfattar för-, mellan- och 

efterbehandling av olika typer av organiskt material (framförallt material rika på 

proteiner och lignocellulosa) och optimering av näringsbalanser. Det är även 

viktigt att öka förståelsen för hur den hastighetsbegränsande hydrolysen kan 

regleras och optimeras för våtrötning respektive torrötning (Figur 2). Dessa 

områden är centrala för vidareutveckling av rötningsprocesser och realisering av 

outnyttjade biogaspotentialer från befintliga samt outnyttjade substrat. 

 

 
Figur 2. En översikt över centrala forskningsinsatser inom process- och 

teknikutveckling med syfte att vidareutveckla rötningsprocesser med olika 

processutformning. 

 

Storskalig produktion av biogas har en stor utvecklingspotential både vad gäller 

produktion per rötkammarvolym och per kg organiskt material i substraten. 

Därför är BRCs verksamhet inom FO1 även fokuserad på ökad nedbrytning av 

specifika substrat och substratblandningar, på ökad organisk belastning och på 

förbättrad processtabilitet. 

 

Forskning på systemnivå utgör ett viktigt komplement till process- och 

teknikfokuserad forskning för att studera hur process- och teknikutveckling är 
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motiverad utifrån breddade system- och kostnadsperspektiv. Vilka 

processförändringar som bidrar till resurseffektiva och kostnadseffektiva 

rötningsprocesser är exempel på en sådan övergripande forskningsfråga. 

Forskningsområdets huvudsakliga aktörer och avnämare är teknikleverantörer och 

de som har rötningsanläggningar inom avfalls-, avlopps-, jordbruks-, skogs- och 

akvatiska sektorerna. 

 

2.4.1.1 Lignocellulosarika substrat 

Forskningsinsatser innefattar utvärdering av effekter av olika för-, mellan- 

och/eller efterbehandlingstekniker och olika reaktordesigner (t ex tvåstegssystem, 

pluggflödesreaktor, slamrecirkulering mm) som potentiellt kan möjliggöra en 

effektivare rötning av lignocellulosa (t ex vall, halm, gödsel och bi-produkter från 

skogsindustri). Vilka mikronäringsämnen som är specifikt kopplade till 

hydrolysen är i dag i stort sett okänt och forskning riktad mot detta område har 

goda förutsättningar till stora processförbättringar.  

 

2.4.1.2 Enzymatisk (för)behandling  

Genom experimentella försök och litteraturstudier vid BRC finns nu en relativt 

god överblick över hur man kan modifiera kända/kommersiella hydrolytiska 

enzymer i syfte att öka deras livslängd, samt ett antal intressanta spår angående 

helt nya enzymer, alla möjliga att producera och testa i anaeroba processer. I BRC 

fortsätter studierna om hur enzymers stabilitet påverkar deras livstid i substrat i 

rötkammarmiljö samt enzymernas effekt på nedbrytning av olika substrat, i första 

hand proteiner och lignocellulosalika strukturer. 

 

2.4.1.3 Torrötning 

Forskningsområdet avser att ta fram information av vikt för möjliggörandet av 

bättre drift av redan etablerade anläggningar samt underlag för att förbättra 

förutsättningar för etablering av nya torrötningsanläggningar i Sverige. 

Källsorterat matavfall är i fokus, då det primära intresset i Sverige finns här, men 

även substrat rika på lignocellulosa inkluderas. Processkoncept som bidrar till en 

effektiv torrötning av matavfall och lignocellulosa identifieras. Vidare jämförs 

hållbarhetsnytta för torrötning med traditionell våtrötning. 

 

2.4.1.4 Mellan/efterrötning av rötrester från våtrötning 

I rötrester från traditionell våtrötning finns en hel del kvarvarande organiska 

reststrukturer som proteiner och lignocellulosa. För att öka utbytet av dessa 

reststrukturer utprovas flera metoder/processkoncept för mellan/efterbehandling 

av rötrester med syfte att realisera outnyttjade metanpotentialer. En ökad 

nedbrytningsgrad i rötningsprocessen kan även innebära synergier i form av 

minskade metansutsläpp vid lagring av rötrester.  

 

2.4.2 FO2 Ökat värde ur digestatet/rötresten  

Digestat eller vanligen kallade rötrester som blir kvar efter biogasproduktion har 

ett stort värde för jordbruket som ett organiskt gödselmedel. Ändå utgör 
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hanteringen av de näringsrika rötresterna en stor ekonomisk utmaning för 

biogasindustrin, och en påtaglig del av de totala kostnaderna för 

biogasproduktionen. Emissioner av metan från lagringen av rötresten kan 

dessutom försämra klimatprestandan för biogasanläggningarna, och spridning av 

plast, spårmetaller och sjukdomsalstrande organismer är potentiella problem. 

Samtidigt kan biogasanläggningar bidra till att organisk näring omfördelas till 

jordbruksområden där en hög andel importerad mineralgödsel används i dag, och 

på så sätt bidra till ett mer uthålligt och mindre importberoende jordbruk. 

 

Med detta som bakgrund är forskningen inom området FO2 inriktad på både 

system, teknikutvärdering och process- och teknikforskning där den senare är 

tydligt koordinerad med forskningen inom FO1 (Figur 2). Teknikutvärderingen 

sker i samarbete med BRCs partners. Avvattning, polymeranvändning och 

näringsseparation via olika processteg för förbättrat utnyttjande av näringsämnen i 

rötrester är en viktig del av området. Alternativa processvägar och produkter ur 

rötresten som innebär systemintegration med andra sektorer ingår också. Nya 

lösningar utvärderas i ett brett systemperspektiv. 

 

Forskningsområdets huvudsakliga aktörer och avnämare är teknikleverantörer och 

anläggningsägare, samt de som förmedlar/förädlar och använder rötresten som 

biogödsel eller i andra funktioner i trädgård, lant-, skogsbruk och industriella 

tillämpningar. 

2.4.3 FO 3 Resurseffektiva värdekedjor för biogas 

Biogasmarknaden väntas växa eftersom företagskunder och leverantörer allt oftare 

efterfrågar produkter med bättre miljöprestanda. Biogassystemens prestanda och 

effekter går emellertid inte att fånga upp helt med snävt definierade ekonomiska 

perspektiv eller genom att bara fokusera på en kategori av miljöpåverkan som till 

exempel klimatpåverkan. Forskningen syftar till att påverka hur beslutsunderlag 

tas fram och i förlängningen hur biogaslösningars prestanda uppfattas av olika 

samhällsaktörer. 

 

Fyra relaterade områden som delvis överlappar varandra ingår i forsknings-

området (i) Resurseffektivitet utifrån ett produktions- och distributionsperspektiv, 

(ii) Prestanda för biogasdrivna transporter, (iii) Marknadsutveckling och 

affärsstrategier för att bättre nyttiggöra biogaslösningarnas miljöprestanda (iv) och 

Perspektiv på biogaslösningars prestanda för bättre beslutsunderlag.  

 

Området innehåller en fördjupad studie av miljöprestanda för transportlösningar 

med biogas för olika transportsegment. Forskningsfrågorna innefattar effekter av 

skala, lokalisering, teknikval med mera av särskild relevans för 

producenter/distributörer. Multikriterieanalys och samhällsekonomiska analyser 

utförs för att beskriva resurseffektivitet jämte material- och energiflödesanalyser. 

De bredare samhällsekonomiska analyserna kompletteras med 

företagsekonomiska analyser. 
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Områdets huvudsakliga avnämare är de företag som producerar och distribuerar 

biogas samt de industriella användare som vill förbättra miljöprestandan hos sina 

produkter med hjälp av biogaslösningar. 

 

2.4.4 FO 4 Biogaslösningarnas roll i bioekonomin 

Området handlar om hur biogaslösningar kan vidareutvecklas inom skogs-, 

lantbruks- och akvatiska sektorerna antingen inom respektive sektor eller genom 

bredare sektorsövergripande regional samverkan. 

 

Analyser och utvärderingar av identifierade potentialer för produktion och 

användning genomförs tillsammans med en analys av utvalda tekniska, 

kunskapsmässiga och organisatoriska utmaningar. Sektorsövergripande 

samverkan, organisationsformer och affärsmodeller står i fokus för att utveckla 

värdeskapande och resurseffektiva biogaslösningar i regioner och städer. 

Områdets huvudsakliga avnämare är de aktörer som är kopplade till de primära 

näringarna inklusive lokala och regionala organisationer med flera.  

 

Forskningen är bland annat historisk/empirisk med studier av villkor för 

implementering i fall både där biogaslösningar utvecklats och där inledda initiativ 

inte genomförts. Dessutom genomförs prospektiva studier i samarbete mellan 

forskare och programmets övriga parter där potential, marknad och förutsättningar 

för implementering studeras i olika geografiskt baserade fall i samarbete med 

lokalt och regionalt baserade organisationer. Resultatet av forskningen bidrar till 

fördjupad kunskap om; (i) vad som är kännetecknande för de olika sektorerna när 

det gäller särskilda effekter och utmaningar av att ingå i en biogaslösning, (ii) hur 

stora biogaspotentialer som finns lokalt och regionalt och hur detta kan studeras 

sektorsövergripande, (iii) hur företag och offentliga organisationer på olika sätt 

kan facilitera utveckling av biogaslösningar i samverkan. 

 

2.4.5 FO 5 Kommuners och regioners roll i att utveckla hållbara 
biogaslösningar 

Inom detta forskningsområde studeras hur i första hand kommuner och regioner 

agerar i utvecklingen av biogaslösningar - vilken roll har de tagit och hur det har 

påverkat utfall och effekter. Dessa organisationer driver ofta strategiskt arbete för 

utveckling av biogaslösningar. Vissa aktörer tar mera koordinerande och 

faciliterande roller än andra. Detta analyseras för att klarlägga skillnader i 

verkningsfullhet. Här finns en tydlig koppling till forskningsområde 4, där lokala 

och regionala fallstudier genomförs. 

 

Biogasutvecklingen är vanligen nära kopplad till regionala innovationssystem 

eftersom biogaslösningar oftast har en stark regional dimension och med 

kopplingar mellan olika regionala infrastruktursystem. BRCs forskning i området 

klargör vilka faktorer som främst påverkar utvecklingen med hänsyn till 

betydelsefulla regionala/lokala förutsättningar. Olika typer av multi-
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kriteriemetoder som innehåller både kvantitativa och kvalitativa dimensioner är 

centrala. Vidare är syftet att bidra till ökad förståelse för hur man kopplar samman 

biogaslösningar med centrala mål som Agenda 2030, Sveriges miljömål, mål för 

utfasning av fossila bränslen, relevanta regionala och lokala mål och bidra till hur 

detta arbete kan utvecklas.  

 

Metoder för multikriterieanalys kan också vara relevanta för andra 

forskningsområden, där det är fördelaktigt med en bred analys/utvärdering av 

olika system och utvecklingsvägar. Därför är denna mer metodinriktade del av 

forskningsområdet avsedd att ingå i flera områden/projekt inom BRC. 

 

2.4.6 FO 6 Utvärderingsscenarier för nationell och internationell policy 

Området innehåller en översikt av olika aktuella och möjliga politiska åtgärder för 

att skapa goda förutsättningar för utveckling av biogaslösningar. Dessa kan 

innehålla olika typer av ekonomiska styrmedel, kvotplikter, tvingande lagstiftning 

med mera. För en del av dessa möjliga åtgärder tas olika scenarier för 

biogasutvecklingen fram i samverkan med olika branschaktörer. Även jämförande 

internationella studier används för kunskapsutvecklingen i området med fokus på 

att identifiera effekterna av olika policyinterventioner. Strategier som minskar 

policyrelaterade risker ingår också i forskningsområdet. 

 

Arbetet delas in fem moment:  

1. Inventering av aktuella och möjliga policies, lagar och regler av relevans för 

biogasutvecklingen i Sverige.  

2. Inventering och jämförande studier av politiska ramverk och åtgärder inom EU 

och utvalda länder I Europa.  

3. Jämförande utvärdering av olika policies i Sverige och utvalda länder i Europa.  

4. Konstruktion och analys av scenarier med utgångspunkt i utvalda åtgärder och 

policyinitiativ.  

5. Identifiering av strategier för reduktion av policyrelaterade risker för olika 

verksamheter. 

 

Huvudsakliga avnämare är bransch- och främjandeorganisationer jämte regionala 

och nationella offentliga organisationer.  

 

2.4.7 FO 7 Internationalisering av svenska biogaslösningar 

I forskningsområdet studeras hur andra länder stödjer internationaliseringen av sin 

biogassektor, till exempel i Danmark, Tyskland och Holland för att kunna 

identifiera goda exempel på aktiviteter och processer som stödjer företagens 

ambitioner. Det svenska existerande exportstödsystemets funktion studeras för att 

identifiera förbättringsområden specifikt för biogaslösningar. Andra 

forskningsbehov som har identifierats rör analys av olika målmarknaders 

förutsättningar vad gäller till exempel policies och infrastruktur och hur ”svenska” 

lösningar behöver anpassas för att vara relevanta på olika marknader. En viktig 
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framgångsfaktor för området är hur partnerskap mellan olika företag och andra 

aktörer kan utvecklas och stödjas. BRCs roll i det nationella sammanhanget är att 

bidra med långsiktiga partnerskap och kunskapsförsörjning om internationella 

marknader, verkningsfulla stödsystem med mera. 

Områdets avnämare är främst de som gör internationella affärer och de 

organisationer på regional och nationell nivå som har till uppgift att underlätta 

sådana.  

 

2.4.8 Projektgenomförare/projektdeltagare 

Forskningen inom BRC leds av projektledare som är forskare vid Linköpings 

universitet eller SLU i samarbete med centrumets deltagande organisationer. 

Forskningsutmaningen i form av process-/teknikutveckling och dennas 

nyttiggörande genom faktisk implementering ställer krav på en integration mellan 

olika vetenskapliga discipliner och god förmåga till samverkan med industriella 

aktörer. Denna har utvecklats under tidigare forskning och vilar på en god grund i 

LiUs och SLUs tradition som tvärvetenskapliga och samverkansinriktade 

excellensmiljöer. 
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3 Bakgrund 

BRC-programmet syftar till att utveckla kompetens och kunskap med relevans för 

teknikområdet anaerob rötning. Den anaeroba rötningen sker i 

biogasanläggningar, där olika typer av organiskt material (substrat) behandlas 

sekventiellt. Under rötningsprocessen samspelar olika typer av mikroorganismer 

för att bryta ner sammansatta organiska föreningar (såsom kolhydrater, fetter och 

proteiner) till metan, koldioxid och mindre mängder av andra föreningar (till 

exempel divätesulfid och ammoniak). Om biogasen skall utnyttjas som 

transportbränsle avlägsnas koldioxiden och de andra föroreningarna genom 

uppgradering, varmed metankoncentrationen höjs. En viktig fördel med biogas är 

att många olika typer av substrat kan nyttjas såsom avloppsslam, matavfall och 

gödsel. Biogasproduktionen i Sverige uppgick 2016 till cirka 2,0 TWh varav 1,2 

TWh användes som fordonsbränsle. Den största delen av biogasen kom från 

samrötningsanläggningar för matavfall och avloppsreningsverk. 

 

I och med avvecklingen av de fossila bränslena väntas efterfrågan på biomassa 

från skog, åker och hav öka för olika typer av produkter och material. I den 

biobaserade industrin kommer därmed även mängden restströmmar från 

beredningen av biomassan att öka. I pappers- och massaindustrin och andra 

processindustrier är dessa restströmmar till stor del blöta och syreförbrukande om 

de släpps till recipient. Anaeroba metoder för att behandla dessa restströmmar har 

redan visat sig vara instrumentella för att få tillstånd exempelvis för utökad 

produktion vid pappers- och massabruk.  

 

Ytterligare biomassa kan komma ifråga för biogasproduktion när nya 

produktionssystem för biomassa implementeras där tydliga miljönyttor premieras 

ekonomiskt. Inte minst i den marina sektorn finns exempel på produktion av 

biomassa (vass, musslor, alger, sjöpungar, etc.) som minskar eutrofieringen av 

havet. 

 

Även om de första biogasanläggningarna i Europa startades för mer än 100 år 

sedan finns fortfarande en tydlig potential för att effektivisera produktionen, 

förenkla implementeringen och minska produktionskostnaderna. Vidare är 

regelverk och styrmedel ännu inte helt anpassade för en långsiktig och strategisk 

utbyggnad och implementering av biogaslösningar i Sverige. Därför efterlyser 

aktörer inom branschen forsknings- och utvecklingsprojekt som sträcker sig från 

process- och anläggningsnivån till den samhälleliga nivån. 

 

Resultaten från BRC:s första etapp 2012-2014 visade att angelägna 

forskningsfrågor inom process- och teknikområdet omfattar för-, mellan- och 

efterbehandlingstekniker för substrat, optimering av näringsbalanser, ökad 

förståelse för mikrobiella nedbrytningsvägar och hastighetsbegränsande steg samt 

optimering av processlösningar vid våtrötning respektive torrötning. Dessa 
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områden är centrala för vidareutveckling av rötningsprocesser och realisering av 

outnyttjade biogaspotentialer från befintliga och nya substrat. 

 

Under etapp 2 i BRC adderades systemanalytiska och samhällsvetenskapliga 

studier till projekt projektportföljen för att öka förståelsen för icke-tekniska hinder 

för implementering av biogaslösningar i Sverige.  

 

Systemforskningen inom BRC handlar i stor utsträckning om att analysera 

resurseffektiviteten för tekniska system och produkter med koppling till 

biogaslösningar. Ofta handlar det om olika alternativs miljö- och energiprestanda, 

lönsamhet och värdeskapande för samhället. teknik som utvecklas är ett resultat 

av samhällets efterfrågan, aktörsintressen och affärsstrategiska överväganden, 

vilka alla påverkas starkt av samhällets institutionella ramar. Att utveckla 

förståelse för detta samspel är centralt för att identifiera möjligheter och hinder för 

biogasutvecklingen samt för att förstå hur aktörer på olika nivåer och inom olika 

sektorer i samhället kan underlätta utvecklingen. 

 

Den samhällsvetenskapliga forskningen utvecklar förståelse för hur aktörer på 

olika nivåer och inom olika sektorer i samhället kan underlätta utvecklingen och 

implementeringen av biogaslösningar. En viktig utgångspunkt är att teknik som 

utvecklas är ett resultat av samhällets efterfrågan, aktörsintressen och 

affärsstrategiska överväganden, vilka alla påverkas starkt av samhällets 

institutionella ramar. 

3.1 Forsknings-, utvecklings- och teknikområden som 
inte omfattas av programmet 

Programmets tyngdpunkt ligger på ”Process- och teknikutveckling” avseende 

rötning och förädling av rötrester i olika biogastillämpningar. Eftersom visionen 

innefattar biogaslösningarnas resurseffektivitet, expansion och faktiska 

nyttiggörande täcker programmet flera olika nivåer av system. 

Forskningsområdena adresserar således allt från de anaeroba rötningsprocesserna, 

över värdekedjor och sektorsövergripande samverkan i bioekonomi till lokal och 

regional utveckling samt nationell och internationell policy. 

 

• Programmet behandlar inte termisk förgasning annat än som bakgrund i 

system- och samhällsstudier. 

• Både tillförsel- och användning av biogas ingår i programmet, men den 

användning och de marknadsfrågor som är kopplad till privata 

slutanvändare av gas kommer inte specifikt att studeras. 

• När det gäller teknik- och processutveckling, ingår inte teknikutveckling 

kopplad till distribution eller fordon. Däremot ingår dessa områden i 

systeminriktade utvärderingar av biogaslösningar. 
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3.2 Andra anknytande satsningar  

Programmet anknyter till flera områden där Energimyndigheten stödjer forskning. 

Bränsleforskning, energisystemstudier samt industri- och transportforskning är 

områden som angränsar till programmet. Centrumets verksamhet utgör därigenom 

ett integrerande tvärsnitt inom biogasområdet över Energimyndighetens ordinarie 

forskningsstödjande verksamhet. 

 

f3 är ett kunskapscentrum för biodrivmedel som har en verksamhet som angränsar 

till BRC:s. Tyngdpunkten ligger på systemstudier och tvärvetenskaplig 

samverkan. Skillnader mot BRC är således att f3 arbetar med alla biodrivmedel 

och biogasen bara i tillämpning för transporter. Process-och teknikutveckling 

inom rötningsområdet är inte ett prioriterat område för f3. 
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4 Genomförande 

4.1 Tidplan 

 

Kompetenscentrum BRC löper under denna etapp från 2018-01-12 till 2022-11-30 

Verksamheten planeras till största delen från starten med utgångspunkt från sju 

forskningsområden dit doktorander kommer att rekryteras. Inom BRC planeras 

årliga konferenser och i slutet av programperioden ska BRCs framsteg och 

resultat sammanfattas i en syntes över området samt utvärderas.   

 

4.2 Budget och kostnadsplan 

För de olika delområdena i BRC budgeteras 40 miljoner kronor på fyra år från 

Energimyndigheten. Från industrins sida uppgår samfinansieringen till 40 

miljoner kronor och likaså finansierar universiteten (Linköpings universitet och 

SLU) verksamheten med 40 miljoner kronor. Störst del av kostnaderna kommer 

att gå in i de långsiktiga forskningsområden som identifierats för BRC Etapp 3. 

De korta projekten för förstudier, synteser och kunskapssammanställningar samt 

kommunikation och nätverksaktiviteter kommer att få ungefär motsvarande stor 

andel medan internationalisering och kursverksamhet blir något mindre i 

omfattning. 

 

BRC bygger på ett aktivt deltagande från företagen listade i tabellen nedan, där 

även företagens bidrag anges (kSEK). 

 

Företag/organisationer 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 

Norrköpings kommun 21  250  250  250  229  1 000  

Rena Hav Sverige AB 21  250  250  250  229  1 000  

Landstinget i Kalmar län 33  400  400  400  367  1 600  

Tekniska verken i Linköping AB 100  1 200  1 200  1 200  1 100  4 800  

Linköpings kommun 21  250  250  250  229  1 000  

Gasum AB 58  700  700  700  642  2 800  

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 21  250  250  250  229  1 000  

Puregas-Solutions AB 21  250  250  250  229  1 000  

E.ON Biofor Sverige AB 50  600  600  600  550  2 400  

Jönköping Energi Biogas AB 21  250  250  250  229  1 000  

Biototal Grön Resurs AB 29  350  350  350  321  1 400  

AB Borlänge Energi 21  250  250  250  229  1 000  

Härnösand Energi & Miljö AB 21  250  250  250  229  1 000  

Region Östergötland 33  400  400  400  367  1 600  

Scandinavian Biogas Fuels AB 42  500  500  500  458  2 000  

Econova AB 21  250  250  250  229  1 000  
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Övriga 300  3 600  3 600  3 600  3 300  14 400  

Summa 833  10 000  10 000  10 000  9 167  40 000  

 

Övrig finansiering kommer från Energimyndigheten och universiteten. 

 

Finansiär 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 

Energimyndigheten 833 10 000 10 000 10 000 9 167 40 000 

Linköpings Universitet 667  8 000  8 000  8 000  7 333  32 000  

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 167  2 000  2 000  2 000  1 833  8 000  

Summa 833  10 000  10 000  10 000  9 167  80 000  

 

Projektkostnaderna fördelar sig på följande kostnader: 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

FO1 875 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 9 625 000 42 000 000 

FO2 275 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 025 000 13 200 000 

FO3 450 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 4 950 000 21 600 000 

FO4 250 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 750 000 12 000 000 

FO5 300 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 300 000 14 400 000 

FO6 200 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 200 000 9 600 000 

FO7 150 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 650 000 7 200 000 

Summa 2 500 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 27 500 000 120 000 000 

  

4.3 Samverkans- och Kompetenscentrumsavtal 

BRC administreras av avdelningen för Industriell miljöteknik, IEI vid Linköpings 

universitet. Verksamheten bedrivs framför allt vid Institutionen för Fysik, Kemi 

och Biologi (IFM), Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI), 

Industriell miljöteknik vid IEI, IFM och Institutionen för Tema (TEMA) vid 

Linköpings universitet samt vid Institutionen för molekylära vetenskaper vid 

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. 

 

Industripartnerna deltar aktivt i de projekt de ingår. Samarbetet regleras i 

kompetenscentrumavtal (Dnr 2018-0XXXXX) mellan Energimyndigheten, 

Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, AB Borlänge Energi 

Avfall Sverige, Biototal, E.ON, Econova, Gasnätet Stockholm/Stockholm Gas, 

Gasum, Härnösand Energi och Miljö AB, JES Management, Linköpings kommun, 

LRF, Nordvästra Skånes Renhållning, Norrköpings kommun, Region Gotland, 

Region Jönköpings län, Region Östergötland/Östgötatrafiken, Regionförbundet 

Kalmar län/Kalmar länstrafik, Rena Hav, Scandinavian Biogas Fuels, Scania, 

Tekniska Verken/Svensk Biogas, Uppsala Vatten och Avfall, Wärtsilä Puregas 

Solutions och Västerviks Kommun. 
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4.4 Jämställdhet 

Inom BRC betraktas jämställdhet som en mycket viktig fråga. Med utgångspunkt 

från våra medverkande parters egna handlingsplaner för jämställdhet kommer 

BRC kontinuerligt att arbeta med ökad jämställdhet på alla nivåer med målet att 

uppnå och bibehålla en god könsbalans inom programmet. I verksamhetet ska vi 

tillse att ledningsstrukturer inom BRC tar hänsyn till genus och jämställdhet i 

organisation och arbetsstruktur.  

 

BRC arbetar kontinuerligt för att stimulera jämställdhet och verkar för att 

genusperspektiv ska genomsyra och påverka utformningen av varje 

forskningsområde. Ledningsgruppen för respektive forskningsområde ska som ett 

led i arbetet med sin forskningsplan analysera denna ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Dessutom ska ledningsgruppen för respektive 

forskningsområde sörja för en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 

forskare och praktiker som deltar i forskningsprojekten. De doktorandtjänster som 

tillsatts inom ramen för BRC är jämt fördelade på kvinnliga och manliga 

doktorander, och samma princip gäller för rekrytering av nya doktorander. I 

samband med konferenser, evenemang och nätverksaktiviteter initierade av BRC 

har vi som mål att inbjudna talare och debattörer reflekterar BRC:s 

jämställdhetstänkande och visar på mångfald och jämställdhet i biogassektorn.  

 

Under etapp 3 modifieras sammansättningen av programkommittén vilket 

möjliggör för BRC att efterfråga principen om jämställdhet när lärosäten och 

partners nominerar medlemmar till denna. Målet är att sammansättningen i 

programkommittén ska bestå av lika många kvinnor som män under de fyra år 

som BRC etapp 3 sträcker sig.  

 

Inom BRC är målsättningen att lägga vikt vid det som rör jämställdhet på riktigt, 

och att verka för att det implementeras där det är relevant. Flera av BRC:s 

kontextuella forskningsområden utgör sammanhang där jämställdhet är en naturlig 

del av utformning och genomförandet av forskningen. Till exempel är FO4 ett 

område där vi kommer att studera hur man får till saker i praktiken via analys av 

sektorsövergripande samverkan, organisationsformer och värdeskapande i 

regioner och städer. Här förutser vi att forskningen drivs av frågeställningar som 

naturligt även rör frågor om kulturella sammanhang, genusaspekter och 

jämställdhet. Även internationaliseringsdelarna i FO7 ser BRCs forskare på 

organisationer och strukturer vilket bidrar till att jämställdhetsfrågor analyseras i 

flera avseenden.  

  

 

Energimyndigheten strävar efter att integrera aspekter av jämställdhet i hela sin 

verksamhet samt att verka för jämställdhet inom och via de grupper och de 

projekt som Energimyndigheten finansierar.  

 

Inom forsknings- och innovationsfinansieringen är Energimyndighetens 

långsiktiga ambition att lika stor andel projektmedel ska tillfalla kvinnor 

respektive män. I dagsläget (2017) har dock en övervägande majoritet (75%) av 
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alla ansökningar till Energimyndigheten en man som projektledare, varför också 

en större andel av projektmedlen tillfaller projekt där en man är projektledare. 

Energimyndigheten ska aktivt arbeta för att andelen projektledare som är kvinnor 

ökar. 

 

Vid utformandet av ett program är det viktigt att man tänker efter hur man ska 

arbeta inom programmet för att främja jämställdhet. Dels finns ska-kravet om 

jämn könsrepresentationen inom programråd, strategiska råd och 

bedömargrupper. Dels bör man också fundera på andra sätt som programmets 

ämnesområden respektive energi- och samhällsutmaningar kan utformas på för 

att främja jämställdhet utifrån Energimyndighetens långsiktiga vision för 

jämställdhet inom forsknings- och innovationsområdet.  

 

Hur jämställdhetsarbetet integreras inom ett program kan man välja att beskriva 

under en separat rubrik under t.ex. avsnittet Genomförande eller så kan det 

integreras under de rubriker där en insats är relevant (t.ex. med en underrubrik). 

 

De delar av utformandet av ett program där jämställdhetsaspekter särskilt bör 

beaktas är vid utformningen av utlysningens mål och utmaningsområden, 

sammansättning av programråd och bedömargrupper, vid kommunikation av 

utlysningen, samt vid beredning och bedömning av ansökningarna. Nedan står 

Energimyndighetens krav och mål samt några förslag på insatser. Har du andra 

förslag att lägga till som exempel, hör gärna av dig till ansvarig för 

programbeskrivningsmallen. 

 

Programråd och bedömargrupper 

Energimyndigheten har ett internt krav om att inget kön ska vara representerat till 

mer än 60% i ett programråd eller en bedömargrupp.  

 

Beredning 

Energimyndigheten har som mål att beviljandegraden (baserat på sökt respektive 

beviljat belopp samt antalet sökta respektive beviljade projekt) normalt ska vara 

samma (± 10 procentenheter) för projekt med projektledare av kvinnligt 

respektive manligt kön. 

 

Utlysningar 

För att öka medvetenheten hos potentiella projektutförare och på sikt bidra till en 

jämnare fördelning av forskningsmedel kan specifika åtgärder vidtas vid 

utlysningar inom programmet, exempelvis genom att sökande får redogöra för 

jämställdheten i det projekt som hen söker för.   

 

Då referensgrupper efterfrågas bör det tydligt framgå att Energimyndigheten vill 

se en jämställd grupp. 
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4.5 Programspecifika anvisningar och hantering av 
ansökningar 

BRC är ett kompetenscentrum med LiU som värd samt ett antal deltagande 

företag och andra icke-akademiska organisationer. Verksamheten finansieras med 

en tredjedel från Energimyndigheten, en tredjedel från LiU och en tredjedel från 

övriga deltagande parter. Styrningen regleras i det av samtliga deltagande parter 

signerade kompetenscentrumavtalet. Rektor vid LiU har den högsta formella 

beslutsrätten och säkerställer att Energimyndighetens beslut avseende programmet 

följs. 

 

Sju långsiktiga forskningsområden har fastställts som utgör kärnan för forskning 

och aktiviteter inom BRC etapp 3. För att på bästa sätt beforska dessa områden 

tillämpas ett antal verktyg som utgör bryggan mellan BRCs vision och de uppsatta 

mål som leder forskningen inom BRC etapp 3.  

 

De långsiktiga forskningsområdena involverar forskare från flera olika discipliner 

samt partners och medlemmar. Varje område har en på förhand bestämd 

mötesagenda för samtliga fyra år som fastställer kontinuitet och aktivitet i 

projekten. Varje forskningsområde förväntas finnas under hela etappen, men 

inriktningen kan komma att ändras under etappens gång.  Linköpings universitets 

och SLUs rektor fastställer medelsfördelningen för sina respektive anställda 

mellan forskningsområdena och eventuella förändringar under etappens gång. Det 

är därför inte fråga om regelrätta ansökningsomgångar. 

 

Programmets korta projekt för förstudier, synteser och kunskaps-

sammanställningar eller teknikutvärderingsprojekt som förväntas kunna lösas 

inom 3-12 månader. Forskare från LiU/SLU och övriga parter organisationer kan 

föreslå ett projekt i form av en kortfattad projektbeskrivning och 

budgetuppskattning som presenteras i programkommittén. Sådana projekt beslutas 

av rektor för Linköpings universitet efter rekommendation av BRCs 

programkommitté. 

 

 

4.6 Programråd och programkommitté 

Varje deltagande part ingår i det programråd som har till roll att uttala sig om nya 

parters tillträde och att utse representanter till programkommittén. I praktiken 

vilar ett stort ansvar för BRC på programkommittén med representation från LiU 

(ordförande) och SLU, övriga deltagande parter och Energimyndigheten. 

Energimyndigheten eftersträvar mångfald i alla avseenden. Programkommittén 

leder det strategiska arbetet och följer upp verksamheten beaktande 

Energimyndighetens och deltagande parters intentioner. 

 

Den dagliga verksamheten leds och koordineras av en föreståndare och en 

koordinator som tillser att Energimyndighetens intentioner och av 
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programkommittén och LiU:s/SLU:s rektorer fattade beslut följs samt ansvarar för 

rapportering till Energimyndigheten. Föreståndaren är vetenskapligt ansvarig 

medan koordinatorn arbetar med genomförande och utveckling av verksamheten 

inklusive att organisera aktiviteter för att dra in ytterligare finansiering till 

programmets aktörer. 

 

Ledningsgruppen har följande sammansättning: 

Föreståndare Mats Eklund IEI Industriell miljöteknik 

Koordinator Anna Brunzell IEI Industriell Miljöteknik 

 

Forskningens inriktning, kvalitet och resultat granskas en gång per år av 

programkommittén. I övrigt sker relevans- och kvalitetskontroll fortlöpande 

genom de olika parternas medverkan i programmets olika forskningsområden. 

Medelsfördelningen mellan de olika forskningsområdena beslutas av rektorerna 

vid LiU och SLU för sina respektive anställda forskare efter rekommendation från 

programkommittén. 

 

4.7 Kommunikationsplan och resultatspridning 

Effektiv kommunikation och resultatspridning är avgörande för att centrumets 

resultat ska nå potentiella avnämare och leda till önskade effekter i form av 

innovationer, kommersialisering, ökad konkurrenskraft med mera. Det finns en 

mängd avnämare för de resultat som genereras vid BRC. Mest påtagliga är de 

forskare och intressenter som deltar i verksamheten, men även motsvarande 

grupper utanför centrumet kommer att ha stor nytta av resultaten, vilket bland 

annat säkerställs genom att forskningens resultat publiceras öppet i vetenskapliga 

sammanhang. 

 

Under etapp 2 har det blivit tydligt för BRCs ledning att den främsta flaskhalsen 

för att uppfylla visionen för BRC är de otillräckliga aktiviteterna och insatserna 

inom kommunikation och informationsspridning. Under etapp 3 kommer BRC att 

arbeta målmedvetet med både nätverkande och kommunikationsinsatser som 

bidrar till en mer verkningsfull implementering av biogaslösningar. BRC kommer 

att arrangera seminarier, workshops och konferenser på egen hand eller i 

samverkan med andra aktörer som mestadels kommer att vara öppna. Dessutom 

kommer interna stormöten, reseverksamhet och regionala workshopserier att 

genomföras. 

 

BRC ska verka för att uppfylla följande övergripande kommunikationsmål: 

1. Spridning av forskningsresultat, 

2. Kompetensuppbyggnad inom och utom BRC, 

3. Utökat samarbete mellan olika aktörer för att verka för visionen, 

4. Ökad kunskapsnivå bland beslutsfattare i offentlighet och industri. 

Kommunikation av resultat och projektstatus kommer att ske löpande. För att 

underlätta en effektiv kommunikation inom och mellan projekten används ett 
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webbaserat intranät med kalendarium, anslagstavla, diskussionsforum och 

filarkiv. Intranätet är tillgängligt för centrumets alla parter. Utöver intranätet, som 

används som intern samarbetsplattform, använder BRCs forskare bland annat den 

externa hemsidan för att sprida resultat, www.brc.se. 

 

I BRC deltagande parter har även utanför BRC en rad kommunikationskanaler 

som lämpar sig för kommunikation av BRC:s aktiviteter och rapporter, bl.a. 

hemsidor, vetenskapliga forum, internationella konferenser, egna konferenser, 

mässor och nyhetsbrev, vilka om möjligt bör utnyttjas. Flera av dessa kanaler 

bevakas av lokala och nationella media. 

 

Vid all kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, ska det framgå att 

verksamheten delvis finansieras av Energimyndigheten. BRC ska presenteras i de 

sammanhang där Energimyndigheten så begär.  

4.8 Syntes 

Programmet syftar att fortlöpande bidra med syntes av egen och andras pågående 

forskning för att bidra till ökat nyttiggörande av forskningen. Denna kommer att 

kommuniceras på traditionellt sätt genom vetenskaplig publicering men också via 

medverkan i olika möten och konferenser i sammanhang där samhällets avnämare 

finns. Som en del av syntesarbetet kommer under 2022 en större konferens att 

arrangeras, en populärvetenskaplig bok att ges ut och en traditionell syntesrapport 

att sammanställas. 

4.9 Utvärdering 

 

En oberoende utvärdering av BRC ska utföras våren 2022 för att utgöra underlag 

för beslut om den fortsatta satsningens inriktning och nivå. Energimyndigheten 

initierar utvärderingen, bestämmer hur den ska ske, vilka experter som ska utföra 

den och vilka utvärderingskriterier som ska användas. 

 

Utvärderingen görs genom dokumentstudier, studiebesök och intervjuer för att 

bedöma BRC:s organisation samt uppfyllelsen av uppsatta mål och 

framgångskriterier. Som underlag för utvärderingen ska BRC tillhandahålla 

programbeskrivningen, projektplaner, protokoll och annat skriftligt material från 

stämmor och programrådsmöten, en sammanställning över uppfyllda mål samt 

publicerade rapporter. 

http://www.brc.se/


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 163 Revision av stiftelser 2018
Diarienummer: RJL 2019/180

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Överlämna för stiftelser med krav på årsredovisning 
till länsstyrelserna årsredovisningar och 
revisionsberättelse för år 2018.

2. Lägga revisionsberättelse för regionens 
stiftelseförvaltning till handlingarna

Sammanfattning
Regionen förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser 
(bilaga). Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka 13,1 
miljoner kronor.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-22
 Årsredovisningar 2018

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

ORätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-22 RJL2019/180

Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionstyrelsen 

Revision av stiftelser 2018

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

1. överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning till länsstyrelserna 
årsredovisningar och revisionsberättelse för år 2018.

2. lägger revisionsberättelse för regionens stiftelseförvaltning till 
handlingarna

Sammanfattning 
Regionen förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser (bilaga). Det samlade 
stiftelsekapitalet uppgår till cirka 13,1 miljoner kronor.

Information i ärendet
För tre stiftelser (Vårdutvecklingsfonden Värnamo sjukhus, Sixten Norheds 
donationsfond och Paul Petersons stiftelse) ska årsredovisning och 
revisionsberättelse lämnas till Länsstyrelsen då stiftelserna förfogar över ett 
kapital som överstiger 10 basbelopp.

Stiftelsernas revisorer har 2019-05-17 inkommit med revisionsberättelse för 
2018 års verksamhet. Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar vad 
avser stiftelsernas förvaltning.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-22
 Årsredovisningar 2018

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör,
Ekonomidirektör







































































































































































































































































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 164 Obstetrisk mottagning Värnamo
Diarienummer: RJL 2019/1490 

Beslut 
Regionstyrelsen 

 godkänner ombyggnad för obstetrisk mottagning 
på Värnamo sjukhus till en maximal kostnad på 
2 614 000 kronor.

Reservationer 
Malin Wengholm (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande

Sammanfattning
Ombyggnation behövs för att flytta den polikliniska verksamheten 
från förlossningsavdelningen på Värnamo sjukhus. Syftet är att 
öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön på förlossningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar på följande:
Moderaterna yrkar att det vid investeringar tydliggörs hur 
finansiering ska ske samt hur  tillkommande drift skall 
finansieras. För ombyggnationen reserveras 2 614 000 kronor ur 
investeringsplanens befintliga utrymme för 
fastighetsinvesteringar. Tillkommande driftkostnader finansieras 
inom verksamhetsområdets ordinarie budget för driftkostnader 
respektive ospecificerade investeringar 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Malin 
Wengholms yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-06-10 RJL 2019/1490

Regionstyrelsen

Obstetrisk mottagning Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner ombyggnad för obstetrisk mottagning på Värnamo 
sjukhus till en maximal kostnad på 2 614 000 kronor.

Sammanfattning
Ombyggnation behövs för att flytta den polikliniska verksamheten från 
förlossningsavdelningen på Värnamo sjukhus. Syftet är att öka patientsäkerheten 
och förbättra arbetsmiljön på förlossningen. 

Information i ärendet
För att kunna flytta den polikliniska verksamheten från förlossningsavdelningen 
vid Värnamo sjukhus behövs en ombyggnation. Syftet med flytten är att öka 
patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön på förlossningen. 
Mottagningsverksamheten kommer att placeras utanför förlossningsavdelningen, 
men i nära anslutning i hus 14 plan 5.

Två större förråd byggs om till mottagningsrum och nuvarande omklädningsrum 
kommer att användas till förråd samt desinfektionsrum. Förlossningens väntrum 
kommer även att användas till mottagningen. Omklädningsrum för personal flyttar 
till Hus 20, ingen byggåtgärd behövs för detta.

Verksamhetens bedömning av investeringen

Bilaga till ärende Obstetrisk mottagning Värnamo – 
DNR 2019/1490
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten 5

Förbättrad kvalité för kunden/patienten 5

Förbättring vad gäller patientsäkerhet 5

Minskad risk för smittspridning 5

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen 5



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/1490

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Möjligheter att korta behandlingstider 5

Förändrat arbetssätt 5

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer 5

Förbättrad arbetsmiljö                                                          5

Finansiering
För ombyggnationen reserveras 2 614 000 kronor ur investeringsplanens 
befintliga utrymme för fastighetsinvesteringar. 

I ärendet finns IT-kostnader och kostnader för lös utrustning med sammanlagt 
3 235 000 kronor i engångskostnader samt 190 000 kronor i årligt tillkommande 
kostnader. Dessa kostnader finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie 
budget för driftkostnader respektive ospecificerade investeringar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Verksamhetsområde kirurgisk vård
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör,
Ekonomidirektör
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2019-08-01 RJL 2018/3174

Regionstyrelsen

Tillägg till hyresavtal Bussdepå 
Ljungarum i Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. godkänner föreliggande tilläggsavtal till hyresavtal mellan Region 
Jönköpings län och RJL Älghunden 4 AB avseende bussdepå Ljungarum i 
Jönköping

2. godkänner föreliggande tilläggsavtal till hyresavtal mellan Region 
Jönköpings län och det trafikföretag som antas i upphandlingen av 
stadstrafik i Jönköping.

Sammanfattning
Två hyresavtal avseende bussdepån som uppförs i det helägda bolaget RJL 
Älghunden 4 AB har tidigare godkänts av regionstyrelsen, tillträdesdatum behöver 
flyttas fram eftersom upphandlingen av byggentreprenaden fått göras om och 
tidplanen därmed blivit förskjuten. 

Information i ärendet
Regionstyrelsen godkände 2018-12-18 två hyresavtal avseende bussdepån som 
uppförs i helägda bolaget RJL Älghunden 4 AB. Ett förstahandsavtal där Region 
Jönköpings län hyr bussdepån av RJL Älghunden 4 AB samt ett
andrahandsavtal där Region Jönköpings län hyr ut bussdepån till det trafikföretag
som antas i upphandlingen av stadstrafik i Jönköping.

På grund av att upphandlingen av byggentreprenaden blivit överklagad och måste 
göras om behöver hyresavtalets startdatum flyttas fram till 2021-03-02 för att 
byggnationen ska hinna bli klar. För detta har Regionfastigheter tagit fram 
tilläggsavtal till de båda hyresavtalen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-01
 Tillägg till hyresavtal mellan RLJ Älghunden AB och Region Jönköpings 

län
 Tillägg till hyresavtal mellan Region Jönköpings län och trafikutövaren
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RJL 2018/3174

Beslut skickas till
Regionfastigheter
Regionledningskontoret – ekonomi
RJL Älghunden 4 AB
Jönköpings Länstrafik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör
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