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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2020-01-28
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Bostadsbyggen 2019-12-09
Länspensionärsrådet, LPR, 2019-11-28
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, 2019-11-21
Personaldelegationen 219-03-06
Personaldelegationen 219-05-29
Personaldelegationen 219-10-04
Personaldelegationen 219-11-13

Inkomna handlingar

Remiss: Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 – Räddningstjänsten
Verksamhetsplan 2020 – AB Transitio

Inkomna ärenden
Ärendelista 2019-12-11-2020-01-21
Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut

Riktlinjer för statens bidrag till Riksteatern för budgetåret 2020
Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader
för läkemedelsförmånerna mm för år 2020
Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till
offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling
Uppdrag att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatt glesbygdsområden 2020-2022
Ändring av uppdrag respektive erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer
Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2022 inom ramen för det nationella skogsprogrammet
Villkor för budgetåret 2020 för regionerna samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets
styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer
Förordnande i Nämnden för medicinsk och social utvärdering vid Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering – RJL 2019/3098
En nationell strategi för life science – RJL 2019/3085
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tillväxtverket I 6

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Post- och telestyrelsen II 7
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksantikvarieämbetet 12
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för kulturanalys 7
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Verket för innovationssystem I11
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens kulturråd 6
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens energimyndighet II 3
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna III:14
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser I 8
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor I 2
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksarkivet I 4
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2014-2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt II 3
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna I:5
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt II 2
Cirkulär från SKR

Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av riktålder mm
Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med Unionen
Samverkan vid utskrivning för sluten hälso- och sjukvård
Hyreshöjning fr o m den 1 januari 2020 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd
AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020
Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia
Överenskommelse om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt
arbetsliv
Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021
Pensionärsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 199712-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL
under år 2020
Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020

Beslut/Meddelande från SKL

Meddelande från styrelsen Markandsföring av hälso- och sjukvård – 17/2019
Meddelande från styrelsen Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin fr o m 2020 – 18/2019
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna mm för år 2020 –
19/2019
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2020 – 20/2019
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta
insatser för kvinnors hälsa 2020 – 21/2019
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister mm 2020 – 22/2019
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 – 23/2019
Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – 24/2019
Arbetsmiljöverket
Övrigt

2020-01-21

RJL 2020/182

Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2020-12-11-2020-01-21 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Jane Ydman
Tf regiondirektör

RJL 2020/182

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-01-28
Ärendetyp
RS 4.2.2
RS 4.3.5

Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör
inom Medicins vård
Distansarbete för vårdadministratörer
Tilläggs/ändringsbudget

Diarienummer
RJL 2019/14

Beslutsdatum
2019-12-30

Beslutsdelegat
Jane Ydman

RJL 2019/2189
RJL 2019/173

2019-09-18
2020-01-20

Jane Ydman
Jane Ydman

RJL 2020/182

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-01-28
Ärendetyp

Ärenderubrik

Diarienummer

Beslutsdatum

Beslutsdelegat

RS 4.2.2

RJL 2019/330

2019-11-29

Kjell Ivarsson

RJL 2019/14

2019-11-04

Agneta Ståhl

RJL 2019/2994

2019-12-13

Micael Edblom

RJL 2019/3439

2019-12-16

Micael Edblom

RJL 2019/3439

2019-12-17

Micael Edblom

RS 4.5.3

Förordnande av tf verksamhetschef
Kvinnokliniken Eksjö
Förordnande av tf verksamhetschef
Akutmottagningen Värnamo
Förordnande av chefsöverläkare psykiatriska
kliniken Jönköping
Förordnande av tf verksamhetschef
Rehabiliteringscentrum
Förordnande av tf verksamhetschef psykiatriska
kliniken, Värnamo
Anmälningsärenden regionfastigheter december

RJL 2019/2696

2020-01-07

Arne Andersen

RS

Slutredovisning område inköp

2020-01-07

Arne Andersen

RS 4.4.1

Anmälningsärenden område inköp

RJL 2018/1278
RJL 2018/141
RJL 2019/602
Se bilagor

2020-01-07

Arne Andersen

RS 4.1.4

Fullmakt

RJL 2020/37

2020-01-12

Johan Cederlund

RS 4.7.1

Begäran om allmän handling

RJL 2020/72

2020-01-12

Johan Cederlund

RS 4.1.4

Fullmakt, för talan avseende överprövning

RJL 2019/3072

2019-12-10

Johan Cederlund

RS 4.6.4
RS 4.6.2

Anmälan om personuppgiftsincident
Personuppgiftsbiträdesavtal

RJL 2019/3091

2019-12-23
2019-12-20

Johan Cederlund
Johan Kildén

RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2

RS 4.6.2

Personuppgiftsbiträdesavtal

RS 4.6.2
RS 4.6.2

Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal

RJL 2018/3373
RJL 2019/839
RJL 2019/839
RJL 2019/1943

2019-12-20

Johan Kildén

2019-12-20
2019-11-08

Johan Kildén
Johan Kildén

Hållbarhetsprogram
2021–2025
Arbetsmaterial remissutgåva

HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

Region Jönköpings läns policy
för hållbar utveckling
Region Jönköpings län ska på ett ansvarsfullt,
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt bedriva
verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån
sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling är en viktig utgångspunkt. Vårt mål är
att uppfylla visionen För ett bra liv i en attraktiv
region.
Vi driver en hållbar samhällsutveckling för hela
länet genom den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och i vårt hållbarhetsprogram sätter vi
ambitiösa mål för vår egen verksamhet. Vi som
organisation har en direkt påverkan på invånarnas
möjlighet till god och jämlik hälsa genom vårt
ansvar för folkhälsa, sjukvård och tandvård. Genom
kollektivtrafiken skapar vi möjlighet till ett hållbart
resande i länet. Vi bidrar också till kunskap och
utveckling genom våra folkhögskolor,
naturbruksgymnasier och vår kulturverksamhet.

Vi samverkar med andra aktörer inom länet för att
stärka en hållbar utveckling. Genom samverkan
inom forskning och utbildning säkerställer vi att vi
ligger i framkant.
Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar. Vi genomför åtgärder för att minska
utsläpp som påverkar klimatet. Det bidrar till målet
om högst 1,5 graders global uppvärmning. Vi
genomför också åtgärder för en ökad beredskap i ett
förändrat klimat.
Vi tar hänsyn till livscykelperspektivet. Det innebär
att vi strävar efter att de produkter och tjänster som
vi väljer ger minsta möjliga hälso- och
miljöbelastning från början till slut. För oss är
kraven i lagstiftningen och övriga krav på vår
verksamhet en lägstanivå.
Vi agerar som en ansvarsfull och attraktiv
arbetsgivare där människors lika värde och
rättigheter är en självklarhet. Vi arbetar med
ständiga förbättringar och säkerställer hög
kompetens hos medarbetarna utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.
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Vår del i omställningen till
ett hållbart samhälle
I hållbarhetsprogrammet visar vi hur vi ska arbeta för att bidra till Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling. Målen visar också hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår
vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors
behov och mänskliga rättigheter idag utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina. För att utvecklingen framåt ska
kunna vara hållbar måste vi uppnå hållbarhet inom
alla tre hållbarhetsdimensionerna – ekologiskt,
socialt och ekonomiskt. De tre dimensionerna
måste också hela tiden samverka och förhålla sig
till varandra.
Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att ta
ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Att
skydda planeten genom att långsiktigt förvalta
naturresurser, konsumera och producera hållbart
samt öka beredskapen mot klimatförändringar. Vi
kan bidra genom att använda våra resurser klokt,
minimera utsläpp till luft och vatten, bevara
biologisk mångfald och verka för en hållbar
konsumtion, produktion och samhällsplanering.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett
samhälle där människors lika värde står i centrum,
vilket kräver att människor känner tillit och
förtroende till varandra och är delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och
utveckla mänskliga och materiella resurser på ett
långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig,
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt där
varje generation bär kostnaderna för den service
som den generationen beslutar om och själv
konsumerar.

Framgångsfaktorer för att nå vår vision
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år
2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande
steg för att verksamheten bedrivs i linje med en
hållbar utveckling. Våra fyra framgångsfaktorer
täcker in helheten i begreppet hållbarhet och utifrån
dessa har vi prioriterat mål och åtgärder.
Våra fyra framgångsfaktorer:
 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt
Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och
prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har
en betydande påverkan för en hållbar utveckling; i
den egna verksamheten, som samhällsaktör,
finansiär och som delägare i bolag.
Hållbarhetsprogrammet omfattar alla verksamheter
som är finansierade av Region Jönköpings län.
Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är
resurskrävande och därför finns det inte alltid
prioriterade åtgärder till alla mål.
Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med
hållbarhetsprogrammet utifrån regelverk och sin
egen verksamhetsstyrning. Det innebär att varje
chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt
ansvarsområde för att hållbarhetsprogrammet
genomförs och att arbetet följer linjeorganisationen.
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HÅLLBARHETSPROGRAMMET OCH VÅR OMVÄRLD
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169
delmål som ska leda till att avskaffa extrem
fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i
världen, främja fred och rättvisa, samt skydda
planetens naturresurser och lösa klimatkrisen.

Målen i vårt hållbarhetsprogram strävar mot att
uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, de
nationella målen om miljökvalitet och jämställdhet
samt övriga regionala mål, strategier och
handlingsplaner.

De globala målen är integrerade, odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den sociala, den ekologiska och den
ekonomiska.
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Vi är till för alla
Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i centrum. Vi bedriver
en jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en samhällsutveckling
där länets invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, förtroende
och delaktighet.
I ett socialt hållbart samhälle är jämlikhet och
jämställdhet utgångspunkten. Människor lever ett
gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader.
De känner tillit och förtroende till varandra och är
delaktiga i samhällsutvecklingen.

sex människorättsprinciper vägledning: ickediskriminering och jämlikhet, deltagande och
inkludering samt transparens och ansvar.
FN:s barnkonvention blev lag 2020, vilket innebär
ökat fokus på barnets rättigheter inom våra
verksamheter. Vi arbetar även utifrån FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Att vi är till för alla kommer till uttryck på alla
nivåer i organisationen: från det enskilda mänskliga
mötet – där det goda bemötandet är avgörande – till
verksamhetsutveckling och strategiska beslut – där
jämlikhets-, jämställdhets- och
delaktighetsperspektiv integreras.

God tillgänglighet är ett särskilt viktigt område för
att säkerställa att vi är till för alla. Inom området
tillgänglighet ryms flera olika aspekter, till exempel
fysisk, kognitiv och språklig tillgänglighet, men
även aspekter som kunskap och tillit.

Region Jönköpings län har antagit Council of
European Municipalities and Regions deklaration
om jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR).
Det ger oss möjligheter att jobba med jämställdhet
och andra dimensioner av diskriminering och social
hållbarhet.

För att Region Jönköpings län ska uppfattas som en
inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv
arbetsplats ska medarbetarna uppleva att de har lika
rättigheter och möjligheter. Även att sjukfrånvaron
ligger på en låg nivå och att antalet medarbetare per
chef är rimligt. Mångfald är ett viktigt område, där
vi sätter särskilt fokus på att främja integration av
medarbetare med utländsk bakgrund.

Mänskliga rättigheter är grundläggande för social
hållbarhet. Det är viktigt att inte bara tillgodose och
skydda rättigheterna utan även att säkerställa på
vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är därmed
både ett mål och ett medel. I detta arbete ger FN:s

MÅL: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett
normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
DELMÅL
Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i
analyser, resursfördelning och beslutsfattande i
organisationens verksamheter och projekt.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhetsoch jämställdhetsintegrering för politiker, chefer,
HR-partners, verksamhetsutvecklare,
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga
funktioner.



Se över, och vid behov komplettera, befintligt
beslutsstöd och utbildningsutbud.

 Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter,
samt när vi beviljar finansiellt stöd och
projektmedel.
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Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad
normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär i
praktiken.



Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna
de verktyg de behöver.



Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.



Erbjuda coaching i normmedvetenhet och ickediskriminering för verksamheterna.

MÅL: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla
medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
DELMÅL
Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå och
skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön eller
yrkeskategori vara låg.

Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter oberoende av kön, ålder,
religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Följa Region Jönköpings län
rehabiliteringsprocess och komplettera den med
frågor om våld i nära relationer.



Arbeta aktivt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande
åtgärder.



Utveckla befintliga verktyg som stödjer det
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel
arbetsmiljöronder och checklistor.



Arbeta aktivt och systematiskt med
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder
för lika rättigheter och möjligheter.

 Ge coaching och stöd till HR-partners för att
kunna stötta chefer i arbetet.

Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori.
Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt
integration, inom ramen för strategier, planer och
program.
Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med
förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling,
diskriminering, trakasserier och repressalier i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i sin
arbetsplats utveckling.

 Verksamheter arbetar aktivt med det systematiska

systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel
arbetsmiljöronder och checklistor.

arbetsmiljöarbetet.
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MÅL: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende,
delaktighet och ansvar.
DELMÅL
Tillgänglighet ska vara ett prioriterat
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv –
information och kommunikation, verksamhet och
lokaler.

Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi
anordnar ska vara hållbara och tillgängliga.

Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och
verksamheter ska ske i samverkan med dem vi är till
för, med hänsyn till deras erfarenheter och
upplevelser.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna
de verktyg de behöver.



Utöka användning av universell utformning1.



Sprida kunskap om hälsolitteracitet2 och
användningen av verktyg som stödjer
hälsolitteracitet.



Följa upp tillgänglighetsperspektiv när vi utvecklar
och förbättrar våra verksamheter, samt när vi
beviljar finansiellt stöd och projektmedel.



Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och
mallar.



Kranmärka3 vår verksamhet senast år 2022.



Fortsätta utveckla arbetet med olika former av
aktivt samskapande.



Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande,
delaktighet och medskapande.



Ge stöd genom coaching och verktyg åt
verksamheter.

Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.
Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa.
3 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
1
2
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Vi är klimatsmarta
Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att
Jönköpings län blir ett plusenergilän som producerar mer energi än vad vi använder.
Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar. Världens ledare fastslog, genom
Parisavtalet, målet att hålla den globala
uppvärmningen långt under två grader med
ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. För att
lyckas krävs stora insatser.

materialanvändning, livsmedel, varutransporter,
arbetspendling och kapitalförvaltning. Även denna
klimatpåverkan behöver minska betydligt.
Att vara klimatsmart innebär att vi arbetar aktivt
både med att minska våra utsläpp av växthusgaser
och öka produktionen av förnybar energi, samtidigt
som vi anpassar vår verksamhet till de
klimatförändringar som sker.

År 2018 hade Region Jönköpings län en
klimatpåverkan på cirka 18 000 ton
koldioxidekvivalenter från våra direkt påverkbara
utsläpp som kollektivtrafik, energianvändning,
jordbruk, medicinska gaser och tjänsteresor. Vår
klimatpåverkan behöver minska med 30 procent till
2025, jämfört med 2018, för att vara i linje med
1,5-gradersmålet.

Plusenergilän innebär att vi ska producera mer
energi än vad vi använder. Där kan vi som
fastighetsägare bidra, till exempel genom att
installera solceller på våra tak.
Region Jönköpings län antar Fossilfritt Sveriges
transportutmaning med målet att köpta och utförda
transporter ska vara fossilfria år 2030

Vi har även en betydande klimatpåverkan från
utsläpp vi kan påverka indirekt som byggnationer,

MÅL: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår
verksamhet till ett förändrat klimat.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025 jämfört
med 2018.

Användningen av värme och el i våra fastigheter och
verksamheter ska minska. År 2025 ska levererad
energi understiga 145 kWh/m2.



Den egna produktionen av förnybar energi ska
öka med 2 GWh under programperioden.



Välja mindre klimatbelastande betong och
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är
lämpligt.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest
betydande klimatriskerna4 för vår verksamhet.

Genom en hållbar byggprocess ska vi under
programperioden minska klimatpåverkan från om- och
nybyggnationer.

4

Enligt riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.
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MÅL: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet
ska vara resurseffektivt.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska:
- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100
procent förnybara drivmedel,
- dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel
som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara
drivmedel,
- eltåg drivas med 100 procent förnybar el,
- fordon inom serviceresor drivas med minst 40
procent förnybara drivmedel.


Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad
utsträckning kan få vård i hemmet.



Utveckla samordningen av patientresor till och
mellan våra sjukhus.



Stimulera fler patienter att välja hållbara
resealternativ till vårdinrättningar.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i
upphandlade hyrbilar och transporttjänster5 vara
minst 80 procent.



Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.



Främja användning av transportcyklar eller
tjänstecyklar.

Under programperioden ska klimatpåverkan minska
med minst XX procent för tjänsteresor, inklusive egna
godstransporter, jämfört med 20XX.



Målnivåer och förslag på handlingsplan tas fram
efter reseanalys våren 2020.



Successivt öka andelen förnybara drivmedel i
pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 80
procent år 2025.



Etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov
och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna
busslinje utreds möjligheten att etablera busslinje
mellan Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset
Eksjö och Värnamo sjukhus.



Utrusta alla våra allmänna konferensrum med
teknik för resfria möten.

Under programperioden ska klimatpåverkan från
privata resor till vårdinrättningar minska.

Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer
hållbara resealternativ för arbetspendling, med en
målsättning att minska klimatpåverkan med XX
procent under programperioden, jämfört med 20XX6.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra
ambulanser och lantbruksfordon7 ska kunna drivas på
förnybara drivmedel.

5

Renodlade transporttjänster så som upphandling av transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter.
Följs upp genom målvärden i koldioxidekvivalenter/anställd.
7 Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.
6
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Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och
hälsoeffekter. Vi väljer varor, kemikalier och läkemedel som gör så lite skada på miljö
och hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam inom- och utomhusmiljö.
En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är
negativa för vår hälsa och för de naturliga
kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om
biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en
god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre
hållbarhetsdimensionerna.

När vi köper in livsmedel ska vi i första hand välja
de som uppfyller svenska livsmedelskrav och som
är ekologiskt producerade, i andra hand livsmedel
som uppfyller svenska livsmedelskrav, i tredje hand
livsmedel som är ekologiskt producerade och i sista
hand konventionellt producerade livsmedel.

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår
verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en
sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka
själva, som hur vi använder kemiska produkter,
förskriver läkemedel, väljer livsmedel samt
anlägger grönytor. Men det handlar också om att
skapa en sund livsmiljö där de varor tillverkas som
vi använder i vår verksamhet, till exempel
läkemedel, livsmedel, IT-utrustning,
sjukvårdsmaterial och textilier.

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för
en betydande del av våra kostnader. Region
Jönköpings län är i många fall en stor kund och kan
genom upphandlingar påverka utbudet på
marknaden i en hållbar riktning. När regioner
samverkar blir effekten större. Vi stödjer och ingår i
det nationella samarbetet mellan regioner kring
hållbarhetskrav i upphandling.

MÅL: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.
DELMÅL
Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara
hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska
öka.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Genomföra så kallade I-tree-beräkningar8 för våra
utomhusmiljöer vid sjukhusen.



Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 kring våra
sjukhus samt uppföra insektshotell.



Utvärdera möjligheten till synligt vatten och gröna
tak vid varje ny- och ombyggnation samt vid
markprojekt.



Möjliggöra att delar av bevattningen av vår
utemiljö ska ske med dagvatten.

All nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för
miljöbyggnad silver. År 2025 ska de byggmaterial vi
använder uppgå till minst 80 procent A- och Bklassade byggmaterial enligt SundaHus.

8

Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar
och dagvatten samt beräknar värdet av det årliga upptaget i kronor och återanskaffningskostnad.
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MÅL: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälsooch miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
DELMÅL
Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav
och mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade
upphandlingar9. Livscykelperspektivet ska guida oss i
val av produkter.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i
varor10 utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att
minska negativ påverkan.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga
kemiska produkter11 utretts med syfte att hitta hälsooch miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut
produkter där det varit möjligt.

MÅL: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen
patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept vara
högst 250 recept per 1000 invånare. Rekvirerad
antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med
Stramas målsättningar.
Under programperioden ska förskrivningen av
prioriterade miljöbelastande läkemedel12 minska.



Utöka användningen av icke-farmakologiska
behandlingar.



Utveckla förskrivarnas arbete med indikation på
prioriterade läkemedel.



Förskriva startförpackningar där så är möjligt och
arbeta med tidsbegränsade ordinationer.



Arbeta för att läkemedel med samma effekt och
med mindre miljöpåverkan prioriteras vid
förskrivning och rekommendation.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna
läkemedel ska kasseras.
Vi ska utöka samverkan om läkemedels
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester med
länets kommuner och länsstyrelsen.

9

Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade
upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”.
10 Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
11 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
12 Tas fram i samråd med Region Jönköpings läns läkemedelskommitté.
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MÅL: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion och en ökad
självförsörjningsgrad.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Av våra livsmedelsinköp ska år 2025
- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg
vara producerade i enlighet med krav motsvarande
svensk lagstiftning inom djuromsorg,
- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis
vara producerade i enlighet med krav motsvarande
svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion,
- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med
MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling,
- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer
vara producerade med sociala och etiska krav
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt
producerade,
- minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen
vara ekologiskt producerade.

Öka användning av närproducerade livsmedel inom
befintliga och kommande livsmedelsavtal samt genom
att ta tillvara naturbruksgymnasiernas
egenproducerade livsmedel.
Vi ska minska klimatpåverkan från serverade måltider
inom vår verksamhet.

12
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Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser
från kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser
på ett effektivt och hållbart sätt.
Hållbar konsumtion och produktion är det Agenda
2030-mål där Sverige har sina största utmaningar.
De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från
både svenska och importerade varor och tjänster, är
ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter per person
och år. För att nå klimatmålet behöver utsläppen
minska till 1 ton per person och år.

Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan
på klimatet är det viktigt att minska klimatpåverkan
från vår kapitalförvaltning.
Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt
och är en viktig fråga för våra verksamheter. Väl
använda resurser inom till exempel sjukvården ger
en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och
patientnytta.

MÅL: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska
och återvinningen ska öka.
DELMÅL
År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar13 minska med minst 15 procent
jämfört med 2020.

PRIORITERADE ÅTGÄRDER


Främja förbrukningsmaterial med innehåll som går
att materialåtervinna och i ökad utsträckning
består av återvunnet material och förnybar råvara.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som
möjligt av inredningen vara återanvänd.

Vårt matsvinn14 ska minska med minst 30 procent till
2025 jämfört med 2020.

År 2025 ska allt matavfall15 sorteras ut, i syfte att
främja produktion av biogas och biogödsel.

13

De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
Inkluderar produktionssvinn, beställning-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.
15 Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
14

13
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MÅL: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till
minskat fossilberoende.
DELMÅL

PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Den relativa klimatbelastningen från vår
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2018 och
klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara
index16.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i
syfte att ställa mer långtgående krav avseende social
hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.

16

Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon
investerad krona.
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SÅ HÄR TOG VI FRAM PROGRAMMET
Mål och prioriterade åtgärder har tagits fram utifrån
en nulägesanalys som utgått från globala, nationella
och regionala mål, strategier och åtgärdsprogram.
Nulägesanalysen resulterade i ett utkast på mål. Vi
har anordnat träffar där berörda verksamheter i

Region Jönköpings län fått möjlighet att komma
med synpunkter samt förslag på ändringar och
åtgärder. En politisk referensgrupp har följt arbetet.
Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets invånare
har också lämnat synpunkter.

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram ska
vara en naturlig del av vår styrning och löpande
uppföljning. För att de mål som finns i
hållbarhetsprogrammet ska kunna uppnås integreras
arbetet i budgetprocessen och följs upp. Till
programmet finns en plan för genomförande och
uppföljning som revideras årligen.
Uppföljning görs dels via delårsrapporter och dels
via en hållbarhetsredovisning som integreras i
årsredovisningen. Uppföljning görs också genom
ett årligt klimatbokslut där vi följer upp att vi rör
oss i linje med 1,5-gradersmålet.

Regionfullmäktige fastställer
hållbarhetsprogrammet för perioden 2021–2025
samt avsätter medel för genomförandet av det i
samband med budget och verksamhetsplan med
flerårsplan. Programmet kan under
programperioden revideras.
Regionstyrelsen verkställer besluten, leder och
samordnar verksamheten samt följer regelbundet
upp att hållbarhetsprogrammet verkställs i alla
verksamheter och återrapporteras till
regionfullmäktige.
Regiondirektören ansvarar för att
hållbarhetsprogrammet genomförs och har Region
Jönköpings läns miljöchef, HR-direktör och
folkhälsochef som stöd i arbetet.
Regelböcker för vårdval och viss ögonsjukvård
anger förutsättningar för att bedriva primärvård och
viss ögonsjukvård i Jönköpings län. I regelboken
regleras krav och uppföljning av
hållbarhetsprogrammet. Genom ägardirektiv verkar
vi för att de bolag som vi är ägare i ska följa
relevanta delar i hållbarhetsprogrammet.

15
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Styrande dokument och verktyg
Det övergripande styrdokumentet är budget och
verksamhetsplan med flerårsplan.
Vår verksamhets miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001. Det är ett verktyg som effektivt
och systematiskt stödjer arbetet med att genomföra
miljömålen i programmet på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en
vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklingsoch tillväxtarbete. Utöver RUS finns även ett antal
länsstrategier och styrande dokument som berör
Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete.
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
sker enligt en regional strategi och handlingsplan
för jämlik hälsa: ”Tillsammans för jämlik hälsa och
ett bra liv i Jönköpings län”.

Programmet är ett verktyg för en effektiv
persontrafik och innehåller en redovisning kring
behovet av regional kollektivtrafik, samt mål för
kollektivtrafikförsörjningen.
Länsstyrelsen har genom länets klimatråd, som
drivs tillsammans med kommunerna, Region
Jönköpings län, myndigheter och näringsliv, arbetat
fram en klimat- och energistrategi för att bidra till
att klara klimatmålen och energiomställningen.
Vi arbetar för jämställdhet, integration och
mänskliga rättigheter i länet genom deltagande i
råden för jämställdhet och integration samt
plattformen för mänskliga rättigheter.
I hållbarhetsprogrammet finns mål och prioriterade
åtgärder som inte återfinns i andra styrande
dokument.

Vi har en roll i infrastrukturplaneringen bland annat
som upprättare av länstransportplanen och det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.
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Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta
Övergripande mål

Delmål

Vi ska minska vår klimatpåverkan från
våra fastigheter och anpassa vår
verksamhet till ett förändrat klimat.

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025
jämfört med 2018.

Användningen av värme och el i våra
fastigheter och verksamheter ska minska. År
2025 ska levererad energi understiga 145
kWh/m2

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer
Övriga mål syftar till att uppnå detta.

1. Den egna produktionen av förnybar energi
ska öka med 2 GWh under programperioden.

Beräknad kostnad:
Energiinvesteringsbehov 150 miljoner kronor (30 mkr/år)
Ökad personalresurs, minst
 1 driftoptimerare
 1 projektledare
Solcellsprojekt tak och parkeringar 30 miljoner kronor
Besparingspotential: 9,1 miljoner kronor per år.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för
de mest betydande klimatriskerna1 för vår
verksamhet.

Beräknad kostnad: Framtagningen av handlingsplanerna bedöms
kunna göras av befintlig personal. Handlingsplanerna kan dock
resultera i förslag på åtgärder som kräver investeringar.
Ett exempel på åtgärd är att genomföra lågpunktskartering för
Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Idag finns det bara en för
Ryhov. Lågpunktskartering görs för att kartlägga vilka punkter på en
fastighet som är extra utsatta vid skyfall och översvämningar.
Beräknad kostnad för lågpunktskartering: ca 0,3 miljoner kronor (0,15
miljoner kronor/st).

Genom en hållbar byggprocess ska vi under
programperioden minska klimatpåverkan från
om- och nybyggnationer.

1. Välja mindre klimatbelastande betong och
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är
lämpligt.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid enskilda
byggprojekt och upphandlingar.
Enligt våra klimatberäkningar för år 2018 stod byggnation av
fastigheter för ca 11 % av vårt koldioxidutsläpp, vilket är i
storleksordning med tjänsteresor och arbetspendling (14 %).
Vi har i dagsläget inte en fullgod översikt över vilken klimatpåverkan
våra egna byggnationer har. Målet syftar till att under programperioden
få en tydligare bild av klimatpåverkan och samtidigt sträva efter en
minskning.

1

Utifrån riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.

Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta
Övergripande mål

Delmål

Klimatpåverkan från våra transporter
ska minska och transportsystemet ska
vara resurseffektivt.

År 2025 ska:
- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med
100 % förnybara drivmedel
- dieseltåg drivas med den andel förnybara
drivmedel som vid varje tid är godkänt, dock
minst 20 procent förnybara drivmedel
- eltåg drivas med 100 % förnybar el
- fordon inom serviceresor drivas med minst
40 % förnybara drivmedel
Under programperioden ska klimatpåverkan
från privata resor till vårdinrättningar minska.

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer
Beräknad kostnad: Har hanterats i upphandlingar JLT.

1. Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad
utsträckning kan få vård i hemmet.
2. Utveckla samordningen av patientresor till och
mellan våra sjukhus.
3. Stimulera fler patienter att välja hållbara
resealternativ till vårdinrättningar.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i
upphandlade hyrbilar och transporttjänster2
vara minst 80 procent.

1. Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.

Under programperioden ska klimatpåverkan
minska med minst XX procent för
tjänsteresor, inklusive egna godstransporter,
jämfört med 20XX.

1. Successivt öka andelen förnybara drivmedel i pool-,
verksamhets- och transportbilar till minst 80 procent år
2025.

2. Främja användning av transportcyklar eller
tjänstecyklar.

2. Utrusta allmänna konferensrum med teknik för
Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja resfria möten.
mer hållbara resealternativ för arbetspendling,
3. Etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov och
med en målsättning att minska
Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje
klimatpåverkan med XX procent under
utreds möjligheten att etablera busslinje mellan
programperioden, jämfört med 20XX.3
Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och
Värnamo sjukhus.
4. Förslag på handlingsplan tas fram efter reseanalys
2020.

Beräknad kostnad:
1. Kostnad för utrustning för resfria möten.
2. Buss mellan sjukhusen (kostnadsberäknad, se nedan).
3. Åka fritt med kollektivtrafiken på kallelsen.
Besparingspotential: Digitala vårdmöten sparar tid och
kostnader både för egen personal och våra patienter. Att
utveckla samordningen av patientresor bedöms leda till
besparingar i form av t.ex. minskade serviceresor.
Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid
upphandling.

Beräknad kostnad:
1. Kan innebära merkostnad vid upphandling.
2. Förse allmänna konferensutrymmen med utrustning och
support för resfria möten, ca 2 miljoner kronor/år.
3. Etablera busslinje mellan våra tre akutsjukhus
Jönköping – Värnamo tur och retur: 30 minuters trafik
vardagar och 60 minuters trafik på helger.
Bruttokostnad: 3,2-4,0 miljoner kronor/år.
Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
2,4 miljoner kr + 2,5 miljoner kr = 4,9 miljoner kronor/år.
Värnamo – Eksjö – Jönköping tur och retur: 60 minuters
trafik. Bruttokostnad: 20-25 miljoner kronor/år
Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
4 miljoner kr + 2,8 miljoner kr = 6,8 miljoner kronor/år.
Vinster

2
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Renodlade transporttjänster så som transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter.
Följs upp genom målvärden i CO2e/anställd.

Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta
Övergripande mål

Delmål

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer
- Attraktivare arbetsgivare, lättare att rekrytera personal.
- Lägre kostnader för verksamheterna vid tjänsteresor.
- Lägre kostnader för serviceresor mellan sjukhusen.
- Möjlighet att kunna arbeta på bussen.
- Minskat behov av parkeringsplatser.
- Möjlighet till fordonsoptimering.
- Lägre klimatpåverkan.
- Säkrare arbetsmiljö, buss är säkrare än bil.
4. Åtgärder enligt handlingsplan efter reseanalys kan vara
kostnadsdrivande.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra
ambulanser och lantbruksfordon4 ska kunna
drivas på förnybara drivmedel.

Beräknad kostnad: Utredningen bedöms kunna genomföras
inom befintliga ekonomiska ramar. Omställning till förnybara
drivmedel kan innebära kostnadsökningar, vilket ingår i
kartläggningen.
Målet syftar till att belysa andra typer av fordon och
arbetsmaskiner som inte täcks in av målen ovan. För dessa
typer av fordon krävs det mer kunskap och bra
marknadsanalyser innan konkreta mål om andel förnybara
drivmedel kan sättas.
Vi ser dock ett behov av en omställning inom t.ex.
lantbruksfordon där Arla nu ställer krav på 100 % förnybart
drivmedel 2021 för alla ekologiska lantbrukare som vill sälja
sin mjölk till dem. Detta berör t.ex. Tenhults
naturbruksgymnasium och målet syftar därför till att stötta dem
och Stora Segerstads naturbrukscentrum i denna omställning.

4

Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Övergripande mål
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Våra inom- och utomhusmiljöer ska
vara hälsofrämjande och hållbara.

Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska
vara hälsofrämjande och den biologiska
mångfalden ska öka.

1. Genomföra så kallade I-tree-beräkningar5 för
våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.

1. Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens
upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar och
dagvatten. Vi har över 1700 träd i Ryhovsparken och resultatet från
beräkningarna kommer utgöra ett beslutsunderlag när markprojekt
beslutas i framtiden.

2. Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.
3. Utvärdera möjligheten till synligt vatten och
gröna tak vid varje ny- och ombyggnation samt
vid markprojekt.
4. Möjliggöra att delar av bevattningen av vår
utemiljö ska ske med dagvatten.

Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).
2. Gräsmattor är generellt en väldigt artfattig miljö – i synnerhet för
pollinerande insekter. Ängsytor skapar utrymme för variation och en
mängd olika habitat. Minskar det långsiktiga behovet av skötsel så som
klippning, bevattning m.m.
Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).
Besparingspotential: Ängsmarker har generellt sett ett mindre behov
av underhåll och skötsel.
3. Genom att öka mängden synligt vatten skapar vi en tilltalande
estetik samtidigt som vattenytor är hälsofrämjande för människor, Det
kommer till nytta för insekter och fåglar och det kan nyttjas som
fördröjning och minskning av dagvattenflöden.
Gröna tak minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall,
binder föroreningar och isolerar byggnaden året runt. Ett grönt tak
skyddar taket mot UV-strålning och dämpar buller.
Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande
kostnadsökningar.
4. Idag bevattnar vi alla rabatter och innegårdar med kommunalt
dricksvatten. Ett förslag är att gräva ned insamlingstankar för
dagvatten på våra fastigheter Ryhov, Höglandssjukhuset, Värnamo
sjukhus och i Nässjö. Att kunna använda sig av regnvatten är
fördelaktigt, helst i Eksjö och Nässjö, där vi redan idag sett
bevattningsförbud sommartid. Beräknad kostnad för insamlingstankar
för dagvatten är ca 1 miljon kr, men kan bli lägre om det finns
möjlighet att genomföra i samband med lämpligt byggprojekt (kräver
dock mer utredning).
Beräknad kostnad: 1 miljon kronor.
Besparingspotential:
Vinst med att omhänderta regnvatten:
 Vattenbrist i Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Värnamo kommuner med

5

Kartläggning av träds samhällsnytta

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Övergripande mål
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer




All nybyggnation ska minst motsvara
kriterierna för miljöbyggnad silver. År 2025
ska de byggmaterial vi använder uppgå till
minst 80 procent A- och B-klassade
byggmaterial enligt SundaHus.

långa bevattningsförbud som följd. Kostnad för att hämta vatten i
åar och sjöar: 80 000-120 000 kr, sommaren 2018.
Ersättning av växter som dör vid vattenbrist, ca 70 000 kr
sommaren 2018.
Risk för längre värmeböljor och troligtvis dyrare vatten framöver.
Kostnad för bevattning: ca 70 000 kr per år.

Målet om 80 % A- och B-klassade byggmaterial finns även i det
nuvarande programmet men bedöms vara svårt att uppnå. Anledningen
är i många fall att marknaden inte kan erbjuda tillräckligt många
sådana produkter. Vi bedömer det dock rimligt att fortsätta ha 80 %
som målsättning till 2025.
Målet innehåller också en ambition om att motsvara kriterier för
miljöbyggnad silver. Kriterierna täcker bland annat in
energianvändning, ljud, radon, fuktsäkerhet m.m. och täcker alltså in
fler aspekter än val av byggmaterial.
Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid upphandling.

Vi ska stärka den sociala hållbarheten
och minska den negativa hälso- och
miljöpåverkan genom våra
upphandlingar.

Under programperioden ska sociala
hållbarhetskrav och mer långtgående
miljökrav ställas i prioriterade
upphandlingar6. Livscykelperspektivet ska
guida oss i val av produkter.

Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga
ämnen i varor7 utifrån vår kemikaliestrategi
med syfte att minska negativ påverkan.

Beräknad kostnad: Hållbarhetskrav kan i vissa fall innebära
merkostnad.
Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling är viktigt för att uppnå våra
och samhällets hållbarhetsmål. Genom att upphandla hållbart kan vi bli
normbildande för privata konsumenter, öka medvetenheten, öka
jämlikheten, främja innovationer och bidra till att sänka priset på
miljötekniska produkter.
Kemikaliestrategin syftar till att vi ska arbeta strukturerat med att
minska negativ påverkan från kemiska produkter och varor.

Vi ska främja en hållbar
läkemedelskedja som med bibehållen
patientnytta bidrar till att minska
miljöpåverkan från läkemedel vid
användning och kassation.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt
farliga kemiska produkter8 utretts med syfte
att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ
och utbyte genomförts där så är möjligt.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept
vara högst 250 recept per 1000 invånare.
Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska
minska i enlighet med Stramas målsättningar.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Målet syftar till att fasa ut farliga ämnen eller byta ut dem mot mindre
farliga alternativ för en säkrare hantering vid användning och
avfallshantering/återvinning.

Desto mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar
antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner
svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och
höga kostnader för sjukvården.

Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”.
Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
8 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
6
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Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Övergripande mål
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Under programperioden ska förskrivningen av
prioriterade miljöbelastande läkemedel9
minska.

1. Utöka användningen av ickefarmakologiska behandlingar.
2. Utveckla förskrivarnas arbete med
indikation på prioriterade läkemedel.
3. Förskriva startförpackningar där så är
möjligt och arbeta med tidsbegränsade
ordinationer.
4. Verka för att läkemedel med samma effekt
och med mindre miljöpåverkan prioriteras
vid förskrivning och rekommendation.

Kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna
läkemedel ska kasseras.

Vi ska utöka samverkan om läkemedels
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester
med länets kommuner och länsstyrelsen.

9

Tas fram i samråd med läkemedelskommittén.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande
djur redan vid mycket låga halter. Läkemedelsrester har även kunnat
konstateras i livsmedel så som dricksvatten och fisk.
De flesta reningsverk är inte byggda för att kunna rena läkemedel.
Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det
utgående vattnet.
Att fortsätta arbeta aktivt med minskning i förskrivning av konstaterat
miljöpåverkande läkemedel är därför viktigt. Det är även en viktig
hälsofråga. I flera fall går en önskad minskning av läkemedel på grund
av miljöskäl hand i hand med en önskad minskning på grund av
hälsoskäl.
Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
Den stora mängden läkemedelsrester som sprids till vår närmiljö
kommer från hushållen – både från receptfria och receptbelagda
läkemedel. Här är det viktigt att uppmärksamma vikten av att kassera
sina läkemedel på rätt sätt samt att informera våra patienter om varför
de t.ex. inte förskrivs antibiotika i lika stor utsträckning för att skapa
acceptens för ett ändrat förhållningssätt.
Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
De kommunala reningsverken är viktiga att samverka med kring
mätning och rening av läkemedelsrester då den största mängden
läkemedelsrester kommer från hushållen. Länsstyrelsen sitter på
mycket kompetens i frågan.

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
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Delmål

Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Vi ska främja en hållbar
livsmedelsproduktion och en ökad
självförsörjningsgrad.

Av våra livsmedelsinköp ska år 2025

1. Öka användning av närproducerade
livsmedel inom befintliga och kommande
livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara
naturbruksgymnasiernas egenproducerade
livsmedel.

Beräknad kostnad: Uppskattad kostnadsökning inom område måltid beräkning gjord utifrån nuläge i nya vidgade livsmedelsgrupper +
antagande om att vi inför 2021 uppnått 60% eko.

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter
och ägg vara producerade i enlighet med krav
motsvarande svensk lagstiftning inom
djuromsorg,
- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker
och potatis vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom
livsmedelsproduktion,
- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara
märkt med MSC eller motsvarande för
hållbart fiske/fiskodling,
- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och
bananer vara producerade med sociala och
etiska krav motsvarande Fairtrade och vara
ekologiskt producerade,
- minst 65 procent av de totala
livsmedelsinköpen vara ekologiskt
producerade.

Vi ska minska klimatpåverkan från serverade
måltider inom vår verksamhet.

Ekologiskt
65 % + 1,4 miljoner kronor per år (merkostnad utöver nuvarande 4
mkr/år)
Svenskt kött, mejeri, ost och ägg (nuläge = 84 %)
95 % + 0,9 miljoner kronor per år
Svenskodlade grönsaker, potatis, frukt och bär (nuläge = 34 %)
50 % + 0,3 miljoner kronor per år
Hållbar fisk och skaldjur (MSC) (nuläge = 85 %)
95 % + 0,1 miljoner kronor per år
Hållbart kaffe, te, drickchoklad och banan (rättvisemärkt +
ekologiskt)
100 % +/- 0 miljoner kronor per år (merkostnad delvis inkluderat i ekomål.)
Total merkostnad inom skolverksamheten
Folkhögskolor + naturbruksgymnasium skattad till ca 0,4 miljoner
kronor per år.
Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt
Övergripande mål
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Vi ska öka andelen cirkulära
materialflöden, avfallsmängden ska
minska och återvinningen ska öka.

År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade
förbrukningsartiklar10 minska med minst 15
procent jämfört med 2020.

Främja förbrukningsmaterial med innehåll som
går att materialåtervinna och i ökad
utsträckning består av återvunnet material och
förnybar råvara.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid upphandling.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor
andel som möjligt av inredningen vara
återanvänd.

Förbrukningsmaterial står för en stor del av vår totala klimatpåverkan.
Här bedöms det kunna göras insatser för att minska klimatpåverkan
utan att riskera patientsäkerheten. I flera fall finns det även ekonomiska
vinster att göra genom att minska användningen av engångsmaterial.
Våra interna möbelförråd har utvecklats och fungerar numera som en
intern köptjänst av begagnade möbler. Att fortsätta utveckla och sprida
användandet av befintliga möbler minskar både vår miljöbelastning
men leder också till minskade kostnader.
Beräknad kostnad: Kan initialt behöva tas fram rutiner, policys,
checklistor m.m.
Besparingspotential: Bedöms både på kort och lång sikt att minska
kostnaderna för inköp av inredning.

Vårt matsvinn11 ska minska med minst 30
procent till 2025 jämfört med 2020.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
Nuläge:
 Patientmåltider, matsvinn: 114-142 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: ca 65 g/portion
Mål - Minska 10 % till och med 2020:
 Patientmåltider, matsvinn: 100 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 60 g/portion
30 % minskning till 2025 baserat på 2020 års nivå:
 Patientmåltider, matsvinn: 70 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 40 g/portion
Besparingspotential: En minskning av matsvinnet bedöms minska
kostnaderna för både område måltid men även verksamheter som t.ex.
beställer mat till inneliggande patienter på mottagningar.

10
11

De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
Inkluderar produktionssvinn, beställnings-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.

Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt
Övergripande mål

Vår kapitalförvaltning ska vara socialt
hållbar och bidra till minskat
fossilberoende.

12
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

År 2025 ska allt matavfall12 sorteras ut, i syfte
att främja produktion av biogas och
biogödsel.

Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande
kostnadsökningar.

Den relativa klimatbelastningen från vår
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år
2018 och klimatbelastningen ska vara lägre än
för jämförbara index13.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan
hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav
avseende social hållbarhet och miljö i vår
kapitalförvaltning.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon investerad krona.

Framgångsfaktor: Vi är till för alla
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Förslag på åtgärder

Beräknade kostnader och kommentarer

Vår verksamhet styrs av värden kring
jämlikhet, jämställdhet och ett
normmedvetet förhållningssätt och
bemötande.

Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
ska ingå i analyser, resursfördelning och
beslutsfattande i organisationens
verksamheter och projekt.

1. Genomföra särskilda
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhetsoch jämställdhetsintegrering för politiker, chefer,
HR-partners, verksamhetsutvecklare,
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga
funktioner.

Vi utgår från en rambudget kopplat till samtliga åtgärder för
framgångsfaktorn Vi är till för alla. I den ingår resurser för
samordning, koordinering och coaching av de åtgärder som ska
prövas och utvecklas tillsammans med verksamheterna. Det ingår
även en kostnadspost för framtagande av kompetensutveckling,
webbstöd, utbildningsmaterial etc.

2. Göra översyn av befintligt beslutsstöd och
utbildningsutbud. Komplettering efter behov.

Beräknad kostnad: 500 000 kr/år
(Ca 350 000 för samordning, ca 150 000 för kompetensutveckling)

3. Utveckla uppföljning av jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv i verksamhetsutveckling
och förbättringsarbeten samt för beviljande av
finansiellt stöd och projektmedel.
Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad
normmedvetenhet och icke-diskriminering
innebär i praktiken.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge
medarbetarna de verktyg de behöver.
2. Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet.
3. Erbjuda coaching i normmedvetenhet och
icke-diskriminering för verksamheter.

Vi är en inkluderande, hälsofrämjande
och attraktiv arbetsplats där alla
medarbetare har lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter.

Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil
nivå och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön
eller yrkeskategori är låg.

1. Följa Region Jönköpings län
rehabiliteringsprocess och komplettera den med
frågor om våld i nära relationer.
2. Arbeta aktivt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande
åtgärder.
3. Utveckla befintliga verktyg,
arbetsmiljöronder, checklistor etc, som stödjer
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla medarbetare upplever att de har lika
rättigheter, möjligheter och skyldigheter
oberoende av kön, ålder, religion, etnisk
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

1. Arbeta aktivt och systematiskt med
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder
för lika rättigheter och möjligheter.
2. Ge coachingstöd till HR-partners för att kunna
stötta chefer i arbetet.

Framgångsfaktor: Vi är till för alla
Övergripande mål

Delmål

Förslag på åtgärder

Alla medarbetare ska, utan risk att
diskrimineras, ha likvärdiga möjligheter till
kompetensutveckling utifrån verksamhetens
behov och medarbetarens uppdrag.
Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt
integration, inom ramen för strategier, planer
och program.
Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med
förebyggande åtgärder mot kränkande
särbehandling, diskriminering, trakasserier
och repressalier i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Utveckla befintliga verktyg, arbetsmiljöronder,
checklistor etc, som stödjer det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i Verksamheter arbetar aktivt med det
sin arbetsplats utveckling
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi är en del av en samhällsutveckling
som bygger på tillit, förtroende,
delaktighet och ansvar.

Tillgänglighet ska vara ett prioriterat
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv –
information och kommunikation, verksamhet
och lokaler.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge
medarbetarna de verktyg de behöver.
3. Utöka användningen av universell
utformning14.
4. Sprida kunskap om hälsolitteracitet15 och
användningen av verktyg som stödjer
hälsolitteracitet.
5. Utveckla uppföljning av
tillgänglighetsperspektiv i
verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten
samt vid beviljande av finansiellt stöd och
projektmedel.

Konferenser, utbildningsdagar och
evenemang som vi anordnar ska vara hållbara
och tillgängliga.

1. Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och
mallar.
2. Kranmärka16 vår verksamhet senast år 2022.

Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar
Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa
16 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
14
15

Beräknade kostnader och kommentarer

Framgångsfaktor: Vi är till för alla
Övergripande mål

Delmål

Förslag på åtgärder

Genomförandet och utvecklingen av våra
1. Fortsätta utveckla arbetet med olika former av
tjänster och verksamheter ska ske i samverkan aktivt samskapande.
med våra kunder/dem vi är till för, med
hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser. 2. Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande,
delaktighet och medskapande.
3. Ge stöd genom coaching och verktyg åt
verksamheter.

Beräknade kostnader och kommentarer

Investering
Vi är klimatsmarta
Förnybar energi
Energieffektivisering
Åtgärder klimatrisker*
Resfria möten
Förnybara drivmedel i dieseltåg, 20-100 %
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Vmo
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Eksjö/Vmo
Åtgärder reseanalys*

30 mkr
150 mkr

Vi är till för alla
Samordning/kompetensutveckling
Vi bidrar till en sund livsmiljö
Åtgärder utemiljöer
Åtgärd dagvatten
Livsmedel (utöver 4 mkr/år)

Besparingspotential/år

1,8 mkr/år

(ingår nedan)
9,1 mkr/år

2,0 mkr/år
0-11,5 mkr/år
3,2-4,0 mkr/år
20-25 mkr/år

2,4 mkr/år**
4,0 mkr/år**

0,5 mkr/år

0,7 mkr
1,0 mkr

0,2 mkr/år
3,0 mkr/år

Vi använder våra resurser klokt
Total

Driftkostnad/år

(inom befintliga ramar)
182

30-48 mkr/år

* kostnadsberäknas i samband med att handlingsplan tas fram
** teoretisk produktivitetsvinst ej inkluderad, skattad till totalt 5-5,5 mkr/år

16 mkr/år

Följebrev
Remiss på nytt hållbarhetsprogram för Region Jönköpings
län
Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 2021-2025 omfattar vår egen organisation samt hur vi som finansiär,
delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetsprogrammet omfattar alla
verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län.
Det finns åtgärder till flera av delmålen. Det är de åtgärder som är prioriterade som har lyfts fram i denna
remissutgåva. Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är resurskrävande.
Frågor att ta hänsyn till när ni lämnar svar på remissen:


Är mål och åtgärder rimliga och tydliga?



Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade?

Här hittar du remissen och så här svarar du:
Remissversionen finns tillgänglig på vår webbplats under remisstiden:
https://www.rjl.se/om-oss/Budget-och-utvecklingsplaner/program-for-hallbar-utveckling/
Svar önskas senast den XX maj 2020 med e-post till Region Jönköpings län: regionen@rjl.se.
Ange diarienummer 2019/2902 i ämnesraden. Vi är tacksamma för svar per e-post i Wordformat för att
underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.
Sändlista bifogas.
Kontakt
Alla remissinstanser är välkomna att kontakta oss med frågor under remisstiden.
Frågorna skickas till: Region Jönköpings län, område miljö, miljo@rjl.se

SÄNDLISTA
Kommuner i Jönköpings län
Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun

Delägda eller finansierade verksamheter
TvNo Textilservice
Bostadsbyggen i Jönköping AB
Almi Företagspartner
Smålands Turism AB
Stiftelsen Jönköpings läns museum
RJL Älghunden 4 AB
Privata vårdgivare inom vårdval
Övriga
Länsstyrelsen i Jönköpings län

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§220

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av
vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter att:
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden avslå motionen med
motiveringen att fastställande av vårdavgifter är en del av
budgetprocessen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till
motionen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

MOTIONSSVAR
2019-11-29
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen med motiveringen att fastställande av vårdavgifter är en
del av budgetprocessen.

Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter att:
• Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa avgiftsbefrielse
för tvångsvårdade patienter.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden avslå motionen med motiveringen att fastställande av
vårdavgifter är en del av budgetprocessen.

Information i ärendet
I motionen beskrivs att det inte är rimligt att vi tvingar svårt sjuka människor att
betala för den vård vi tvingar dem till och att avgiften i förlängningen riskerar att
leda till att de får problem i samhället samt att risken för återfall i brottlighet eller
nyinsjuknande är stor.
I Region Jönköpings län tas det ut en slutenvårdsavgift för all slutenvård om inget
annat beslut finns, oavsett om vården avser somatisk- eller psykiatrisk vård.
För dag 1-10 inom samma vårdtillfälle tas det ut en avgift på 100 kronor per
påbörjad vårddag, därefter tas det ut en avgift på 80 kronor per vårddag.
Avgiften hänvisar till kostnader för ”kost och logi”. Avgiften räknas ut med hjälp
av prisbasbelopp enligt 2 Kap. § 6 och 7 i Socialförsäkringsbalken. Avgiften man
kommer fram till är den högsta som får tas, sen får varje region ta beslut om en
lägre avgift om man vill det. Följaktligen så har alla regioner en slutenvårdsavgift
på100 kronor i ursprungsavgift, sedan finnas den en del regioner som har olika
slags ”rabatter” på grund av ålder, sjukbidrag, antal inläggningsdagar med mera.
I Region Jönköpings län tvångsvårdades år 2017 425 patienter och under 2018
tvångsvårdades 486 patienter i sluten psykiatrisk vård. Antal vårddygn var 8 064

MOTIONSSVAR
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respektive 10 203. Detta gav en intäkt på mellan 800 tusen kronor till 1 miljon
kronor.
I landet ser det lite olika ut. 12 regioner tar ut en slutenvårdsavgift för
tvångsvårdade (Jönköping, Gävleborg, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Gotland,
Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Örebro). 9
regioner har avgiftsfri tvångsvård (Blekinge - tar bort avgiften 1 jan 2020,
Norrbotten, Kalmar, Jämtland-Härjedalen, Östergötland, Halland, Västra
Götaland, Värmland och Stockholm).
Psykiatrin inom Region Jönköpings län anser att det är sjukvård även om det är
tvångsvård. Ska avgiften tas bort behöver det finnas klara kriterier kring
utformningen för att användas på rätt sätt. Inom rättspsykiatrin hade det
underlättat om Region Jönköpings län och Region Östergötland hade samma
beslut, då man har ett stort patientflöde till och från Vadstena. Region
Östergötland tar inte någon avgift och det gör att vissa patienter hellre är kvar i
Vadstena, eftersom de får betala när de flyttas över till Jönköping.
Sverige kommuner och landsting (SKL) har inga rekommendationer kring detta.
Det är självstyret som gäller och regionerna får själva fatta beslut om avgift eller
inte.

Beslutsunderlag











Motionssvar daterat 2019-11-29
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Motionsunderlag daterat 2019-11-21
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§142

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Beslut
Presidiet
1. Kompletterar underlaget i fråga om en förklaring till
storleken på fastställd slutenvårdsavgift.
2. Föreslår nämnden avslå motionen med motiveringen att
fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter att:
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa
avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet kompletterar underlaget i fråga om en förklaring till
storleken på fastställd slutenvårdsavgift.
Presidiet föreslår att motionen avslås med motiveringen att
fastställande av vårdavgifter är en del av budgetprocessen.
Thomas Bäuml (M) deltar inte i beslutet utan återkommer vid
nämndens sammanträde.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-11-21
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RJL 2019/588

Förvaltningsnamn
Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter
Inledning
Med anledning av motion från Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne
Karlsson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Anita Winberg och Anne Karlsson, Sverigedemokraterna
föreslår i motionen Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter att:


Region Jönköpings län ser över möjligheterna att införa avgiftsbefrielse
för tvångsvårdade patienter.

I motionen beskrivs att det inte är rimligt att vi tvingar svårt sjuka människor att
betala för den vård vi tvingar dem till och att avgiften i förlängningen riskerar att
leda till att de får problem i samhället samt att risken för återfall i brottlighet eller
nyinsjuknande är stor.
I Region Jönköpings län tas det ut en slutenvårdsavgift för all slutenvård om inget
annat beslut finns, oavsett om vården avser somatisk- eller psykiatrisk vård.
För dag 1-10 inom samma vårdtillfälle tas det ut en avgift på 100 kronor per
påbörjad vårddag, därefter tas det ut en avgift på 80 kronor per vårddag.
I Region Jönköpings län tvångsvårdades år 2017 425 patienter och under 2018
tvångsvårdades 486 patienter i sluten psykiatrisk vård. Antal vårddygn var 8 064
respektive 10 203. Detta gav en intäkt på mellan 800 tusen kronor till 1 miljon
kronor.
I landet ser det lite olika ut. 12 regioner tar ut en slutenvårdsavgift för
tvångsvårdade (Jönköping, Gävleborg, Västerbotten, Skåne, Kronoberg, Gotland,
Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland och Örebro). 9
regioner har avgiftsfri tvångsvård (Blekinge - tar bort avgiften 1 jan 2020,
Norrbotten, Kalmar, Jämtland-Härjedalen, Östergötland, Halland, Västra
Götaland, Värmland och Stockholm).

MOTIONSUNDERLAG
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Psykiatrin inom Region Jönköpings län anser att det är sjukvård även om det är
tvångsvård. Ska avgiften tas bort behöver det finnas klara kriterier kring
utformningen för att användas på rätt sätt. Inom rättspsykiatrin hade det
underlättat om Region Jönköpings län och Region Östergötland hade samma
beslut, då man har ett stort patientflöde till och från Vadstena. Region
Östergötland tar inte någon avgift och det gör att vissa patienter hellre är kvar i
Vadstena, eftersom de får betala när de flyttas över till Jönköping.
Sverige kommuner och landsting (SKL) har inga rekommendationer kring detta.
Det är självstyret som gäller och regionerna får själva fatta beslut om avgift eller
inte.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§186

Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade
patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information om regelverket för patientavgifter i Region
Jönköpings län ges av Anette Peterson, hälso- och
sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

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

§76

Informationsärenden


Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om
- Sommarplaneringen på länets sjukhus
- Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019, Öppna Jämförelser.



Presidiet diskuterar arbetet med att ta fram mätetal för
nämnden inför år 2020 och kommer överens om följande
process.
- En sammanställning av samtliga mätetal som följs av
nämnden tas fram
- Information ges på kommande nämndsammanträde
- Partigrupperna ges möjlighet att senast den 2 september
inkomma med förslag på mätetal
- Presidiet behandlar inkomna förslag på sammanträdet
den 3 september
- Diskussion på nämndsammanträdet den 17 september
- Beslutsunderlag klart till presidiesammanträdet den
2 oktober
- Beslut om mätetal för år 2020 på nämndsammanträdet
den 15 oktober.



Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Inför organiserad PSA testning
Diarienummer: RJL 2019/479
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588
Information ges på nämndsammanträdet i oktober.



Inkommen skrivelse angående personliga ombud
(RJL 2019/1438). Regionledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett svar på skrivelsen.

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

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-47
Tid:

2019-04-09 kl. 09.00-17.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§44

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara
 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar
måste upphöra - Stopp! Min kropp!
 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning
 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik
och teater
 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för
tvångsvårdade patienter

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Desiré Törnqvist (S)
Ordförande §§ 24-35, 40-47

Anders Gustafsson (M)
Ordförande §§ 36-39

Leif Anderson (C)

Olle Moln Teike (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§221

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPVvaccin för pojkar att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för
pojkar.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 200225
Tid:

2019-12-10 kl. 13:00-15:45

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Eva Eliasson (S)

Helena Elmqvist (SD)

MOTIONSSVAR
2019-11-29
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Motion om införande av
HPV-vaccin för pojkar
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden anse motionen besvarad.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.
Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus. Nästan alla smittas
någon gång. Ofta har personen inga symtom, men ibland kan det förekomma
hudvårtor eller könsvårtor. Vissa typer av HPV kan orsaka cancer;
livmoderhalscancer, cancer i vulva och vagina, svalgcancer, peniscancer och
analcancer.
Cancer av HPV vaccin har en betydande sjukdomsbörda. Årligen upptäcks:
 51 000 låggradiga och 11 000 höggradiga cellförändringar (förstadier till
livmoderhalscancer)
 450 fall av livmoderhalscancer
 60 fall av vagina- och vulvacancer - 50-75 % orsakade av HPV
 380 fall av svalgcancer - 75 % orsakade av HPV
 150 fall av analcancer - 90 % orsakade av HPV
 100 fall av peniscancer - 80 % orsakade av HPV

MOTIONSSVAR
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HPV-vaccin till flickor
Sedan 2010 ingår HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet till
flickor. Vi har i Region Jönköpings län omkring en 80 procentig täckningsgrad.
Detta ger indirekt även pojkar ett visst skydd, förutom män som har sex med män
(som har en hög förekomst av analcancer).

HPV-vaccin till pojkar
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination av pojkar kan minska
smittspridningen av HPV och förebygga ett betydande antal cancerfall bland både
kvinnor och män. Genom att införa HPV-vaccination för pojkar beräknas
ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.
HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020.
Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med
56 miljoner kronor per år från och med 2020.
I Budget och verksamhetsplan för 2020 beskrivs att Region Jönköpings län inför
vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020.

Beslutsunderlag










Motionssvar daterat 2019-11-29
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
Motionsunderlag daterat 2019-11-20
Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Plats:

Regionens hus, sal B

§143

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPVvaccin för pojkar att:
 HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för
pojkar.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2019-11-20
 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium
2019-06-03
 Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 135-145
Tid:

2019-11-27 kl. 08:30-11:15

Justeras

Martin Nedergaard-Hansen

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSUNDERLAG
2019-11-20

1(2)

RJL 2019/1106

Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion om införande av HPV-vaccin för
pojkar
Inledning
Med anledning av motion från Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof
Svedberg, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till nämnd för
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och
sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Agnetha Lundberg, Helena Elmqvist och Jan-Olof Svedberg,
Sverigedemokraterna föreslår i motionen om införande av HPV-vaccin för pojkar
att:


HPV-vaccin införs i Region Jönköpings län även för pojkar.

Humant papillomvirus (HPV) är ett mycket vanligt virus. Nästan alla smittas
någon gång. Ofta har personen inga symtom, men ibland kan det förekomma
hudvårtor eller könsvårtor. Vissa typer av HPV kan orsaka cancer;
livmoderhalscancer, cancer i vulva och vagina, svalgcancer, peniscancer och
analcancer.
Cancer av HPV vaccin har en betydande sjukdomsbörda. Årligen upptäcks:
• 51 000 låggradiga och 11 000 höggradiga cellförändringar (förstadier till
livmoderhalscancer)
• 450 fall av livmoderhalscancer
• 60 fall av vagina- och vulvacancer - 50-75 % orsakade av HPV
• 380 fall av svalgcancer - 75 % orsakade av HPV
• 150 fall av analcancer - 90 % orsakade av HPV
• 100 fall av peniscancer - 80 % orsakade av HPV

HPV-vaccin till flickor
Sedan 2010 ingår HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet till
flickor. Vi har i Region Jönköpings län omkring en 80 procentig täckningsgrad.
Detta ger indirekt även pojkar ett visst skydd, förutom män som har sex med män
(som har en hög förekomst av analcancer).

MOTIONSUNDERLAG
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HPV-vaccin till pojkar
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination av pojkar kan minska
smittspridningen av HPV och förebygga ett betydande antal cancerfall bland både
kvinnor och män. Genom att införa HPV-vaccination för pojkar beräknas
ytterligare 120‒130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.
HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020.
Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med
56 miljoner kronor per år från och med 2020.
I Budget och verksamhetsplan för 2020 beskrivs att Region Jönköpings län inför
vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 174199
Tid:

2019-11-19 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, sal A

§187

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information om HPV-vaccinering för pojkar i Region Jönköpings
län ges av Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg.
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av
ärendet. Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman (S)

Lisbeth Andersson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt
sal C

§121

Informationsärenden till nämnden


Månadsrapport
Beläggningsstatistik blir fördjupningsområde vid
informationen på nämndsammanträdet.



Information om disponering av vårdenheter hus D1,
Länssjukhuset Ryhov



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Förteckning sammanställs till nämndsammanträdet.



Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314



Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Diarienummer: RJL 2019/588



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 118-134
Tid:

2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Plats:

Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§87

Informationsärenden


Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. juli 2019. Informationen läggs till
handlingarna.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Avstämningar efter sommarsituationen
- Projekt gällande patientdokumentation
- Förändringar inom tjänstemannaledningen



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om riktade
statsbidrag för 2019 och presenterar kommande
beslutsunderlag.



Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om det
fortsatta arbetet med våld i nära relationer, utifrån det
uppdrag som presidiet gav den 10 april 2019 om att utreda
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en
länsövergripande funktion. Ett underlag har tagits fram för
presidiet att lämna synpunkter på. Presidiet beslutar att
återkomma med besked om hur ärendet ska behandlas
vidare.



Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Diarienummer: RJL 2019/1106
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 84-98
Tid:

2019-09-03 kl. 08:30-10:35

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 17- § 23
Tid:

2019-06-03, kl 13.00-13.40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 23

Fördelning av inkomna motioner








Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar – RJL
2019/1106 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa – RJL
2019/1431 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter – RJL
2019/588 – fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Inför organiserad PSA testning – RJL 2019/479
Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp! – RJL 2019/434 – fördelas till nämnd för
folkhälsa och sjukvård
Motionsunderlag - Sinfoniettans vara eller inte vara – RJL
2019/419 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Motionsunderlag - Framtiden för Smålands Musik och Teater
– RJL 2019/654 – fördelas till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet
Lena Strand
Justeras
Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 12
Lös utrustning för hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2019/3100
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna inköp av lös utrustning till hus D1 till en maximal kostnad
på 130 000 000 kronor.
Sammanfattning
Verksamhet kommer successivt att flytta in i hus D1 på Länssjukhuset
Ryhov under 2020, lokalerna ska utrustas med lös utrustning/inventarier för
den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-02
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Regionfullmäktige

Lös utrustning i hus D1, Länssjukhuset
Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna inköp av lös utrustning till hus D1 till en maximal kostnad på
130 000 000 kronor.

Sammanfattning
Verksamhet kommer successivt att flytta in i hus D1 på Länssjukhuset Ryhov
under 2020, lokalerna ska utrustas med lös utrustning/inventarier för den
verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.

Information i ärendet
I augusti 2016 fattade Regionfullmäktige beslut om nybyggnation av hus D1 på
Länssjukhuset Ryhov. Inför kommande budgetarbete gjordes då en uppskattning
av ett utrymme för lös utrustning/inventarier i hus D1 som har funnits med i
investeringsplanen med tyngdpunkt på utbetalningar år 2020 och 2021.
Första steget i den konkreta beräkningen av utgiften för lös utrustning/inventarier
är en bruttoberäkning utifrån rumsfunktionsprogram. Därefter har genomgång
skett med respektive verksamhet för att säkerställa att så mycket som möjligt av
den utrustning som finns i nuvarande lokaler återanvänds. I vissa verksamheter
finns större behov av nyanskaffning än i andra. För de lokaler där det ännu inte är
klart vilken verksamhet som ska finnas i lokalerna, har kostnaderna endast
beräknats enligt rumsfunktionsprogrammet, här kommer kompletterande
genomgång med verksamheten göras. Utöver utrustning utifrån
rumsfunktionsprogrammet har behovet av IT-lösningar i de nya lokalerna
kostnadsberäknats.
Efter genomgång av utrustningsbehovet med verksamheten samt uppskattat behov
av IT-lösningar är bedömningen att ett utrymme om 130 000 000 kronor behöver
anslås för utrustning till hus D1. Eftersom uppskattningen av utrustningsbehov
måste göras i förväg och det är omfattande verksamheter som ska utrustas finns
viss osäkerhet i bedömt totalbelopp. Jämfört med den första uppskattningen av
utgiften för lös utrustning i långsiktig utbetalningsplan inkluderar nuvarande
beräkning även tillkommande IT-kostnader samt utrustning av ny lokal för sterila

TJÄNSTESKRIVELSE
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läkemedelsberedningar. Anledning till att ny lokal för läkemedelsberedningar
etableras i hus D1 är:
 den årliga ökningen av cytostatikaberedningar gör att nuvarande lokaler
inte klarar kommande behov
 avtalet med Apoteket AB om andra beredningar än cytostatika sades upp
2019-10-31 och beredningar beställs nu från APL i Göteborg, vilket
medfört längre ledtider
 kostnaden att etablera ett beredningsrum i samband med nybyggnationen
av D1 innebär en lägre kostnad än att bygga om i befintliga lokaler.

Finansiering
I beräkningarna av kommande investeringsutgifter, som legat till grund för
investeringsplanen för perioden 2020-2025, finns ett uppskattat belopp för
objektet lös utrustning hus D1, Länssjukhuset Ryhov med. Den slutligt gjorda
beräkningen innebär en högre utgift än den uppskattning som gjordes för ett antal
år sedan, kommande investeringsutrymme inom ramen för egenfinansieringsmålet
kan behöva justeras i kommande investeringsplan.
Anskaffning och därmed utbetalningar sker huvudsakligen under åren 2020-2021.
Utifrån detta rambeslut kommer en fördelning att ske till berörda
verksamhetsområden. Av den totala utgiften är bedömningen att cirka 73 miljoner
kronor kommer att skrivas av direkt och cirka 57 miljoner kronor bli föremål för
årliga avskrivningar. I flerårsplanekalkylen finns utrymme för tillkommande
avskrivningskostnader. I de fall anskaffningen av lös utrustning/inventarier
innebär en ökad årlig driftkostnad för verksamheten kompenseras detta i vissa fall
i budget efter särskild genomgång av regionledningskontoret.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Medicinsk vård
Kirurgisk vård
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och Service

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 10
Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2707
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi - För ett
digitaliserat Jönköpings län.
Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i världen på
digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala strategi där
Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem delmål beskrivs i strategin
nämligen digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital
ledning samt digital infrastruktur.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag ANA 2019-12-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 158-179
Tid:

2019-12-11 kl.09.00-16.00

Plats:

Regionens hus, sal A

§166

Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart
digitaliserat Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2707
Beslut
Nämnden
 Godkänner föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi För ett digitaliserat Jönköpings län.
Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den
nationella strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i
världen på digitalisering. Samma ambition uttrycks i vår regionala
strategi där Jönköpings län ska vara ledande i Sverige. Fem
delmål beskrivs i strategin nämligen digital kompetens, digital
trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital
infrastruktur.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidium 2019-11-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Kristina Nero (V) lämnar för Vänsterpartiet följande
protokollsanteckning:
Det är viktigt att en konsekvensanalys görs av effekterna av
digitalisering och bredbandsutbyggnad. För många medborgare
och verksamheter är digitaliseringen en stor utmaning. Många
saknar idag de grundläggande förutsättningarna som krävs för
att åtnjuta fördelarna med ett digitalt samhälle.
Konsekvensanalysen ska innehålla en redogörelse för hur
regionen tillsammans med kommunerna säkerställer att
förutsättningar finns för hela regionen.
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Regionfullmäktige

Digitaliseringsstrategi - För ett hållbart
digitaliserat Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige
 godkänna föreliggande förslag till digitaliseringsstrategi - För ett
digitaliserat Jönköpings län.

Sammanfattning
Förslaget till Jönköping läns digitaliseringsstrategi grundas på den nationella
strategin, som uttrycker att Sverige ska vara ledande i världen på digitalisering.
Samma ambition uttrycks i vår regionala strategi där Jönköpings län ska vara
ledande i Sverige. Fem delmål beskrivs i strategin nämligen digital kompetens,
digital trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital infrastruktur.

Information i ärendet
Region Jönköpings län redovisar en strategi för hur digitaliseringen ska bidra till
konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regionens
digitaliseringspolitik.
Den regionala digitaliseringsstrategin utgår från den nationella
digitaliseringsstrategin.
Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt
kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där
målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det
övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet,
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur
digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Detta bidrar även
samlat till att nå regeringens mål att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år
2020.
Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och
tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån
sina förutsättningar. Genom digital trygghet ska människor, företag och
organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster
och att de är enkla att använda. Digital innovation innebär att förutsättningar för
nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer
skapas och sprids. Digital ledning pekar på vikten av att verksamheter
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effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och
uppföljning. Digital infrastruktur lyfter fram betydelsen av att s.k. hård och mjuk
infrastruktur förbättras och förstärks för att data ska kunna transporteras så
effektivt som möjligt.
Ett visionärt ledarskap krävs där politiken agerar för att förbättra förutsättningar
för att digitaliseringen av regionen sker på ett sätt som ökar samhällsnyttan. På så
vis kan de utvecklingsmöjligheter tillvaratas som t.ex. sakernas internet,
automation, artificiell intelligens och användning av stora datamängder medför.
En aktiv digitaliseringspolitik krävs såväl på regional och nationell nivå som på
EU-nivå, där stor del av vårt regelverk utformas vad gäller till exempel
infrastruktur, gränsöverskridande e-handel och digital ekonomi. Sverige är ett av
EU:s mest digitaliserade länder och har mycket att vinna på ett starkt digitaliserat
Europa och ska därför ta en aktiv och framskjuten roll i detta arbete.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
För ett hållbart digitaliserat Jönköpings län – en digitaliseringsstrategi.

Beslut skickas till
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET
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Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens
digitaliseringspolitik.
Region Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens
möjligheter. Ett mycket offensivt mål eftersom regeringens ambition är att
Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering som
sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur
är ett utpekat område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi
(RUS).
De möjligheter och utmaningar som kommer med den digitala utvecklingen måste
hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter och organisationer i
hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att
Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering.
Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster.
Därför är tillgången till bredband och den digitala världen idag en demokratifråga.
Motverkandet av utanförskap är en fråga som blir alltmer viktig. Vi vill att våra
invånare ska känna sig trygga och bekväma med den nya tekniken både privat
men också i sitt arbetliv.
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Sammanfattning
Vårt huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering.
Region Jönköpings län presenterar en strategi för hur digitaliseringen ska bidra till
att Jönköpings län är en attraktiv region att besöka, leva, och verka i.
Visionen i den nationella digitaliseringsstrategin är ett hållbart digitaliserat
Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter.
Den regionala digitaliseringsstrategin anknyter till våra sex strategier i Region
Jönköpings läns Regionala Utvecklingsstrategi (RUS) och delmålen i den
nationella digitaliseringsstrategin.
Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där
målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det
övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet,
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. De nationella
målbeskrivningarna har kompletterats med framgångsfaktorer som är
grundläggande för att Jönköpings län ska vara bäst på digitalisering.
En aktiv digitaliseringspolitik krävs såväl på regional och nationell nivå som på
EU-nivå, där stor del av vårt regelverk utformas vad gäller till exempel
infrastruktur, gränsöverskridande e-handel och digital ekonomi. En inre marknad
som till fullo drar nytta av digitaliseringens möjligheter har stor potential att bidra
till hållbar tillväxt och konkurrenskraft.
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Digitaliseringsstrategin i ett sammanhang
Digital omställning
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Det som sker i
vårt samhälle idag är ett paradigmskifte som är jämförbart med den industriella
revolutionen i början av 1900-talet. På mindre än 30 år har människans beteenden
och förutsättningar förändrats radikalt. Alla områden i samhället påverkas. Det
handlar inte längre om att automatisera utvalda processer utan skapa helt nya
system uppbyggda utifrån de möjligheter nya tekniker erbjuder idag, samt
kommer att erbjuda framöver.
Digitaliseringen är här för att stanna, antalet produkter som är uppkopplade ökar
hela tiden och redan 2020 beräknas vi nå 50 miljarder uppkopplade enheter i
världen. Men om syftet med digitaliseringen ska uppnås måste vi börja hos
användaren och inte i tekniken. Digitalisering har som syfte att med hjälp av
digital teknik förenkla människans livsvillkor. Antingen genom att göra befintliga
verksamheter och processer snabbare eller genom att skapa helt nya innovationer.
Digitaliseringen påverkar alla branscher från sjukvård till handel och industri.
Börjar vi med individens behov får vi teknik som gör att boende, besökare och
företag erbjuds nya och bättre tjänster.
Det nya digitaliserade samhället är sårbart på ett nytt sätt och utsätts för nya
risker. Detta innebär att vi också behöver ha ett tydligt fokus på säkerhet och
integritet för såväl individ som organisation. I takt med att informationssamhället
utvecklas och kommunikation mellan människor blir enklare, ökar också
möjligheten att välja bort information samt fysiska möten med andra vilket kan
leda till segregation och grupperingar.
Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster.
Därför är tillgången till internet och den digitala världen idag en demokratifråga.
Motverkandet av utanförskap är en fråga som blir alltmer viktig. Vi vill att våra
invånare ska känna sig trygga och bekväma med den nya tekniken både privat
men också i sitt arbetliv. Digitalisering bidrar till att skapa förutsättningar för ett
öppet och inkluderande demokratiskt samhälle med goda möjligheter att uttrycka
och sprida åsikter, idéer och information. Samtidigt ökar möjligheterna att sprida
hot, hat, extremistisk propaganda och att medvetet sprida falsk information.
Yttrandefriheten i det demokratiska samhället måste ges mycket vida ramar, men
när det handlar om brottsliga handlingar krävs ett kraftfullt agerande oavsett om
dessa sker i digitala miljöer eller någon annanstans.
Delningsekonomin som möjliggör för individer och företag att sälja, hyra, låna
och dela eller byta underutnyttjade tillgångar främst via digitala plattformar, är en
del av den digitala marknaden. Delningsekonomin har många fördelar och det ska
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finnas förutsättningar så att den kan bidra till att effektivisera företagande,
förenkla individers vardag samt bidra till en mer effektiv resursanvändning.

Det tredelade systemet
Den regionala digitaliseringsstrategin utgår från flera olika nationella
styrdokument, likväl som regionala. Strategin ersätter den regionala digitala
agendan (ReDA), samt kompletteras med en regional handlingsplan där
aktiviteterna som leder till målen och delmålen finns beskrivna.


Nationell nivå
o För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
o Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
o Utveckling i en digital tid – En strategi för grundläggande
förutsättningar



Regional nivå
o Regional utvecklingsstrategi (RUS)
o Regional digitaliseringsstrategi
o Regional bredbandsstrategi
o Smart specialiseringsstrategi
o Innovationsstrategi



Kommunal nivå
o Kommunala översiktsplaner
o Kommunala digitaliseringsstrategier/agendor
o Digitaliseringsrådets verksamhetsplan
o Kommunal utvecklings verksamhetsplan
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Syfte och målgrupp
Syfte med den regionala digitaliseringsstrategin är att ange riktningen för länets
utveckling inom digitalisering för att nå vårt huvudmål att Jönköpings län är bäst i
Sverige på digitalisering. Digitaliseringsstrategin skall ses som ett levande verktyg
för att underlätta samverkan mellan länets aktörer såväl det offentliga som det
privata. Strategin tar sin utgångspunkt i länets utmaningar och möjligheter med
sikte mot fem prioriterade delmål. Målgruppen för strategin är aktörer som berörs
av den digitala omställningen exempelvis, kommuner, kommunala
samverkansorgan, privata aktörer och kluster.
Indirekt kommer länets invånare dra nytta av den digitala utvecklingen som sker
tack vare strategins verkan. Digitalisering ger möjlighet till större inkludering och
jämställdhet, bättre livsmiljö och folkhälsa samt trygghet för individen.
För att skapa förutsättningar för att nå delmålen krävs samverkan mellan aktörer
både inom och utanför länet. Att digitalisering prioriteras fullt ut av samtliga
aktörer är en förutsättning för att Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på
digitalisering. Region Jönköpings län ska med utgångspunkt ur
digitaliseringsstrategin:




Bidra till ökad kunskap och medvetenhet om digitaliseringens betydelse
Bidra till samverkan och synergier för att nå delmålen
Leda lämpliga aktiviteter och skapa handlingsplaner för att nå delmålen

Detta strategidokument har ett tidsmässigt perspektiv som ligger i linje med den
Regionala Utvecklingsstrategins första delavstämning 2024.
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Bakgrund
Regional bredbandsstrategi
Syftet med den regionala bredbandsstrategin är att ange riktningen för det
regionala bredbandsarbetet samt att skapa förutsättningar för fortsatt
bredbandsutbyggnad till alla oavsett var man bor, verkar och vistas. Den är även
en del av, och en förutsättning för, de övriga områdena inom
digitaliseringsarbetet.
Denna regionala strategi för bredbandsutbyggnad kan åstadkomma tre saker.
1. Ett förbättrat samarbetet mellan länets olika bredbandsaktörer.
2. En bättre och tydligare samordning av de offentliga aktörernas agerande
för att underlätta utbyggnad och användande av bredbandstjänster hos
företag och hushåll.
3. Beskriva aktiviteter och ansvar för att nå de nationella och regionala
målen.
I detta strategidokument har valts ett tidsmässigt perspektiv för de långsiktiga
målen till år 2025 som sammanfaller med tidsperspektivet för de svenska
nationella bredbandsmålen.

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett
hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och
trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och
infrastruktur är viktiga förutsättningar.
För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital
infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv
samhällsutveckling.

Regional Utvecklingsstrategi (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin antogs 2019 och blickar fram mot 2035. Den
utgår från en vision och sex strategier. För varje strategi finns ett antal
handlingsplaner som ska stödja varandra och fungera tvärsektoriellt – för att en
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insats ska fungera i en av handlingsplanerna kan det krävas kompletterande
insatser i någon eller några av de övriga delstrategierna inom den Regionala
utvecklingsstrategin.
För att uppnå detta anges följande delstrategier:







En hållbar region
En kompetent region
En smart region
En attraktiv region
En tillgänglig region
En global region

Regional Digital Agenda (ReDA)
Regionens strategidokument kring digitalisering 2015.
Syftet med Regional Digital Agenda är att bidra till utveckling och tillväxt i länet
genom samverkan mellan region Jönköpings län, länsstyrelsen och kommunerna i
Jönköpings län och andra aktörer. Den regionala digitala agendans syfte är att vara
utgångspunkt för samverkan kring länets digitala utveckling. Det övergripande
nationella målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Jönköpings län ska bli en region som präglas av hög
IT-användning, eftersom det bidrar till att den regionala utvecklingen blir mer
hållbar.
Den regionala digitala agendan för Jönköpings län har fem strategiska
insatsområden. De identifieras som de viktigaste områdena att arbeta med i
Jönköpings län för att nå de nationella, övergripande målen (lätt och säkert att
använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur, IT:s roll för
samhällsutvecklingen, enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten). Insatsområdena är:






Digital infrastruktur
Effektiv digital kommunikation
Samverkan mellan länets digitala aktörer
Delaktighet för alla
Tryggare vardag

Nuläget i Jönköpings län utifrån digitaliseringsperspektivet
9

Strategi

För att nå framgång och ha en bra grund att stå på när en ny strategi ska tas fram är det
viktigt med dialog för att prioritera rätt. Vi har därför genomfört kommundialoger i länets
samtliga kommuner med inriktning bredband och digitalisering. För att digitaliseringens
möjligheter ska kunna användas på allra bästa sätt är stabilt bredband och säkra
anslutningar en förutsättning.
Att ställa om till och införa nya digitala arbetssätt kräver kompetensutveckling för chefer
och ledare. Ledarskapet är alltid avgörande om förändringsarbetet blir framgångsrikt eller
inte. När det handlar om att digitalisera tjänster och processer finns fortfarande en viss
rädsla för att detta kan medföra att man som anställd effektiviserar bort sin funktion och
sig själv. Samtidigt ställer den yngre generationen högre och högre digitaliseringskrav på
kommunen.
För att utveckla nya digitala lösningar har vi i Jönköpings län ett samverkansorgan –
Digitaliseringsrådet (D-rådet). D-rådets arbete fokuseras på att arbeta med en gemensam
strategi och lämpliga utvecklingsområden inom digitalisering med syftet att öka nyttan
för invånare, näringsliv, föreningar samt för inre effektivisering av medlemmarnas
organisationer. Genom samverkan och samfinansiering ska utvecklingen kunna gå
snabbare och ge bättre effekter. D-rådet arbetar aktivt med kompetensutveckling inom
digitalisering samt är delaktig i forskning kring digitaliseringens effekter och nyttor, för
invånare och den offentliga styrningen.
Välfärden är i behov av digitalisering. Om vi ska fortsätta bygga vårt välfärdssamhälle
måste vi hitta nya lösningar och rusta oss för att kunna ställa om snabbt med verktyg och
metoder som vi ännu inte vet finns. Just nu är det ett stort fokus på de interna processerna
inom förvaltningarna.
Bredband är i dag livsviktigt både för näringsliv men också för individer. Att turism- och
besöksnäringen dessutom växer stort och fort på landsbygden gör att bredbandsutbyggnad
blir mer och mer prioriterad. Tillgången till bredband och den digitala världen är idag en
demokratifråga och ger bland annat möjlighet till kultur och lärande för alla i hela länet.
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Övergripande mål
Vårt övergripande huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på
digitalisering.
Den Regionala digitaliseringsstrategin syftar till att tydliggöra och stärka arbetet
med att uppnå det av riksdagen beslutade målet att Sverige ska vara bäst i världen
på att använda digitaliseringens möjligheter. I denna strategi bryts det
övergripande målet ned i fem delmål. Genom att följa upp delmålen kan en god
bild skapas av länets förutsättningar för och utveckling mot att nå det
övergripande målet.
Delmål
1. Digital kompetens
I Jönköpings län kan alla utveckla och använda sin digitala kompetens.
2. Digital trygghet
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert
sätt kan ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
3. Digital innovation
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna
innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
4. Digital ledning
I Jönköpings län sker relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering
och kvalitetsutveckling genom digitalisering.
5. Digital infrastruktur
Alla i Jönköpings län har tillgång till infrastruktur som medger snabbt
bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.
Delmålen tydliggör viktiga aspekter för digitaliseringen och förutsättningar för att
digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Det räcker inte
med att skapa goda förutsättningar, utan det är först när digitaliseringen
därigenom kommer till användning ute i samhället som mervärdet förverkligas.
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Delmål och inriktning
Digital kompetens
I Jönköpings län kan alla utveckla och använda sin digitala kompetens.
Delmålet digital kompetens innebär att alla är förtrogna med digitala verktyg och
tjänster samt har förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen
utifrån sina förutsättningar. Digital kompetens handlar dels om tekniska
färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, dels om medie- och
informationskunnighet, som omfattar de kunskaper och förmågor som krävs för
att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och
sammanhang. Digital kompetens omfattar även förmågan att följa med i den
digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en
anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers
eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.
Framgångsfaktorer
 Samverkansformerna med utbildningsanordnare, forskningssystem och
arbetsmarknad är starka och under ständig utveckling.
 Tillgången till efterfrågad spetskompetens värnas och utvecklas för att
matcha behoven i länet
 Nya tekniker för lärandeprocesser uppmuntras och tillgängliggörs (t ex VR
och AR)
 Medarbetare i vår egen organisation är väl förtrogna med digitala
hjälpmedel och har tillgång till dessa
 Länets alla invånare har möjlighet till och kan få stöd i att använda sig av
digitala tjänster
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Genomföra utbildning i digitalisering för chefer och ledare
 Inspirera tjänstemän och politiker om digitaliseringens möjligheter
 Skapa en fysisk mötesplats där teknik kan testas
 Arbeta för mötesplatser där digital kompetens förmedlas
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Digital trygghet
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt kan
ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
Delmålet digital trygghet innebär att människor, företag och organisationer känner
tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster samt enkelt kan
använda dem. Eftersom digitalisering förändrar samhället i grunden på fler sätt än
de som tidigare kopplats ihop med teknikutveckling, finns ett behov av ett vidare
trygghetsperspektiv. Utöver informationssäkerhet och personlig integritet behöver
även frågor om människors och företags syn på hur samhället klarar av att hantera
de risker som digitaliseringen innebär inkluderas. Förutom bl.a. digital kompetens
är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet. Privata och
offentliga aktörer behöver agera på ett ansvarsfullt sätt. Det är angeläget att det
digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt synsätt och att alla känner en
grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. Alla ska våga lita på digitala
tjänster och både vilja och kunna bidra till användningen av dessa. Det krävs
dessutom säkra digitala system, som värnar den personliga integriteten och att
identifierade sårbarheter hanteras när människor och samhället i allt högre grad
blir beroende av att teknik är uppkopplad och kommunicerbar via internet.
Framgångsfaktorer
 Samlad information för individens offentliga ärenden
 All offentlig service finns digital
 Rutiner för säkerhet och integritet vidareutvecklas och följs upp
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Delta i aktiviteter och projekt med mål att samla individers offentliga
ärenden
 Uppmuntra till och informera om vikten av säker inloggning
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Digital innovation
I Jönköpings län finns de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna
innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
Delmålet digital innovation innebär att det finns konkurrenskraftiga
förutsättningar för att nya eller förbättrade produkter och tjänster som ger värde
för samhälle, företag, miljö och människor skapas och sprids. Innovation kan
bidra till att lösa samhällets utmaningar och till ett modernt och hållbart
samhällsbygge genom att kombinera kunskap på nya sätt eller genom att tänka
helt nytt. Innovation är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya
och effektiva lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar och för att
näringslivet ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Det handlar exempelvis om nya
sätt att resa, bo, göra affärer, leva, konsumera, kommunicera samt tillvarata och
bevara jordens resurser och ekosystem och minska klimat- och miljöpåverkan.
Digital teknik och data skapar nya möjligheter för innovation och företagande.
Denna kraft behöver tas tillvara, och länets näringsliv ges bästa möjliga
förutsättningar att verka i och bidra till den digitala ekonomin och både utveckla
och använda sig av nya produkter och tjänster. Det är viktigt att hela näringslivet–
från småföretag till storkoncerner, från den traditionella tillverkningsindustrin till
nya startupföretag – ges bästa möjliga förutsättningar att verka i och bidra till den
digitala ekonomin. Digitalisering skapar även nya möjligheter till handel och inte
minst ökade möjligheter också för små och medelstora företag att sälja på en
internationell marknad. Data som genereras ökar kunskaperna om individuella
behov och önskemål och kan även ligga till grund för nya tjänster. På så vis kan
utvecklingen mot ökat välstånd och övergången till en grön och resurseffektiv
ekonomi påskyndas. Innovation är också en nyckelfaktor i arbetet med att
påskynda förändringen som krävs för att nå de globala målen för
hållbarutveckling i Agenda 2030 och Parisavtalet.
Framgångsfaktorer
 Aktörer i Jönköpings län är naturliga samarbetspartners för nationella och
internationella initiativ för stärkt konkurrenskraft genom digitalisering (t
ex Digitaliseringslyftet, Smart industri)
 Det finns en fysisk mötesplats där teknik kan testas
 Vi har testbäddar för digital innovation
 Uppmuntrar, stödjer och när det går initierar datadriven och digitalt driven
innovation och forskning
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Samverka med arenor som underlättar digitala innovationsprocesser
 Samverka med organisationer kring utveckling av smarta samhällen
 Verka för att det i länet testas och byggs ut nya former för digital
kommunikation (t ex 5G)
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Digital ledning
I Jönköpings län sker relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och
kvalitetsutveckling genom digitalisering.
Delmålet digital ledning innebär att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får
högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. Det är viktigt att arbetet
inriktas på hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas och risker minimeras,
inte bara hur digitalisering i sig kan främjas. Ett kostnadseffektivt perspektiv på
tillgängliga resurser är en självklar förutsättning för att digitaliseringens
möjligheter ska kunna tillvaratas på bästa sätt. Det är viktigt att företag,
organisationer och människor kan möta offentliga verksamheter på ett enkelt sätt.
Det är också viktigt att skapa bättre förutsättningar på områden där digitalisering i
dag inte används fullt ut. Offentliga åtgärder, lagstiftning och styrmedel kan
behöva utformas för att realisera positiva nettoeffekter av utvecklingen.
Därigenom kan omställningen till resurseffektivitet stödjas vilket även kan bidra
till uppsatta klimat- och miljömål. Resurseffektiviseringen och moderniseringen
av regelverk får inte ske på bekostnad av minskat skydd för individens integritet
eller försämrad nationell säkerhet. Även i ett effektivt digitaliserat Sverige måste
produktionen och distributionen av varor och information vara robust och säker.
För särskilt vitala funktioner och system bör redundans eftersträvas.
Framgångsfaktorer
 Ett samordnat arbete med digitalisering i Jönköpings läns
 Användarfokus vid digitalisering av processer
 Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder
 Det finns en gemensam målbild av framtidens smarta samhälle
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Skapa och förvalta en testbädd för infrastruktur
 Kartlägga brister och behov i digitalt ledarskap samt finna
samverkanslösningar
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Digital infrastruktur
Alla i Jönköpings län har tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband,
stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.
Delmålet digital infrastruktur innebär en förbättring och förstärkning av
infrastruktur för elektroniska kommunikationer som är en avgörande förutsättning
för att data ska kunna transporteras. Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade
möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud, att driva företag och det
bidrar till social sammanhållning. För ett modernt samhällsbygge är infrastruktur
en förutsättning och digitalisering är beroende av en fungerande infrastruktur. Den
omfattar allt från (hårda) fysiska ledningar till (mjuka) logiska system för
trafikhantering. Hård infrastruktur är bl.a. kablar, master och basstationer, dvs. det
som transporterar data. Mjuk infrastruktur är bl.a. lagar, standarder,
begreppsanvändning och internetprotokoll, dvs. det som gör att data kan utbytas.
Området kan också kopplas till målet i Agenda 2030 som handlar om att bygga
motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation. Tillgång till bredband och mjuk
infrastruktur är nödvändiga förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och för att
kunna möjliggöra effektiviseringsvinster.
Framgångsfaktorer
 Alla har tillgång till snabbt och robust internet.
 Gemensamma standarder och begreppsmodeller för att skapa goda
förutsättningar för digital samverkan
Exempel på aktiviteter och åtgärder
 Samverka med Regionsamverkan Syd (RSS) i digitaliseringsarbetet.
 Arbeta för gemensamma standarder och begreppsmodeller tillsammans
med relevanta aktörer
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Uppföljning
Uppföljning av strategin ska göras årligen av Region Jönköpings län, och beredas
av regional utveckling. En större uppföljning, där även revidering av strategin kan
bli aktuell, kommer att genomföras år 2022. Uppföljningen presenteras årligen för
attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad (ANA) som ansvarig nämnd på
regional nivå.
Uppföljning av delmålen i digitaliseringsstrategin och dess handlingsplaner
kommer att ske löpande i ett verksamhetssystem. Ett förankrat ledningssystem
kommer att implementeras bland länets aktörer vars uppgift är att prioritera,
delegera samt vara uppmärksamma och följsamma när det gäller digitala trender.
Regionala utvecklingsstrategins delstrategier kommer följas parallellt för att
synkningen av dessa strategier är relevant över tid.

Kommunikation
En kommunikationsplan kommer att arbetas fram som identifierar målgrupper och
aktiviteter för spridning av hur arbetet med digitaliseringsstrategin fortskrider. En
viktig och återkommande aktivitet i kommunikationsplanen är Digitaliseringskonferensen. I den digitaliserade världen ser vi att det fysiska mötet fortfarande
har en viktig roll att spela. När människor möts skapas goda samtal och bra
grunder för samverkan vilket är av yttersta vikt för att nå strategins huvudmål att
Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 11
Bredbandsstrategi - Jönköpings län helt uppkopplat
2025
Diarienummer: RJL 2018/2706
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
1. Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi - Jönköping län
helt uppkopplat 2025.
2. Stryka meningarna på sida 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt att skilja
på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i kommunen
och bolagets verksamhet.
3. I strategin lägga till: I det fortsatta arbetet med bredbandsstrategin
beakta införandet av 5G i länet.
Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025
redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i tidsperspektiv. Den
beskriver nyttan för invånare och näringsliv samt redovisar behovet av
ledarskap på olika nivåer. Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2019-12-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 170-185
Tid:

2019-12-10 kl.09.00-15.35

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§180

Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt
uppkopplat 2025
Diarienummer: RJL 2018/2706
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi Jönköping län helt uppkopplat 2025.
2. Stryka meningarna på sida 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt
att skilja på den strategiska rollen för
bredbandsutvecklingen i kommunen och bolagets
verksamhet.
3. I strategin lägga till: I det fortsatta arbetet med
bredbandsstrategin beakta införandet av 5G i länet.
Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat
2025 redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i
tidsperspektiv. Den beskriver nyttan för invånare och näringsliv
samt redovisar behovet av ledarskap på olika nivåer.
Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en
bredbandsstrategi

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 170-185
Tid:

2019-12-10 kl.09.00-15.35
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår att följande meningar stryks på sid 24:
Detta kan innebära att regionala medel tillförs.
och
I de fall som kommunera har ett stadsnät så är det viktigt att
skilja på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i
kommunen och bolagets verksamhet.
Därefter föreslår ordföranden att följande text läggs till i strategin:
Att i det fortsatta arbetet med bredbandsstrategin beakta
införandet av 5G i länet.
Eva Nilsson (M) ställer sig bakom ordförandens förslag och
lämnar för Moderaterna följande yrkande:
Moderaterna ser att bredbandsstrategin kompletteras med en
kostnadsplan för att uppnå satta mål. Vi ser vidare att tidsplanen
för att uppnå satta mål revideras så att tidsramar mer realistiskt
kan följas.
Arnold Carlzon (KD) och Bengt Petersson (C) yrkar bifall till
ordförandens förslag, samt yrkar avslag på Moderaternas yrkande.
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till moderaternas
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
På Ordförandens fråga om nämnden bifaller föreliggande förslag
med de två strykningarna och tillägget om 5 G, beslutar nämnden
bifalla ordförandens förslag.
Därefter ställer ordföranden Moderaternas tilläggsyrkande under
proposition och finner att nämnden avslår förslaget.
Beslutet skickas till
Regional utveckling

Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 170-185
Tid:

2019-12-10 kl.09.00-15.35

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Simon Johansson (S)

Carl-Johan Lundberg (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 159-172
Tid:

2019-11-21 kl. 08:30-11:30

Plats:

Regionens hus, sal B

§165

Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt
uppkopplat 2025
Diarienummer: RJL 2018/2706
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi Jönköping län helt uppkopplat 2025.
Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat
2025 redovisar nationellt, regionalt och lokalt ansvar för
bredbandsinfrastrukturens utbyggnad och uppdelat i
tidsperspektiv. Den beskriver nyttan för invånare och näringsliv
samt redovisar behovet av ledarskap på olika nivåer.
Handlingsplan skall utarbetas i nästa fas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
 Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en
bredbandsstrategi
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 159-172
Tid:
Marcus Eskdahl
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-11-21 kl. 08:30-11:30
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2019-10-18
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RJL 2018/2706

Regionfullmäktige

Bredbandsstrategi - Jönköpings län
helt uppkopplat 2025
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande förslag till bredbandsstrategi - Jönköping län helt
uppkopplat 2025.

Sammanfattning
Förslaget till bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025 redovisar
nationellt, regionalt och lokalt ansvar för bredbandsinfrastrukturens utbyggnad
och uppdelat i tidsperspektiv. Den beskriver nyttan för invånare och näringsliv
samt redovisar behovet av ledarskap på olika nivåer. Handlingsplan skall
utarbetas i nästa fas.

Information i ärendet
Region Jönköpings län redovisar förslag till regional bredbandsstrategi för att
möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god
kvalitet.
Region Jönköpings läns strategi om ett Jönköpings län helt uppkopplat 2025
beskriver förutsättningar för att bo och verka i hela länet, driva tillväxt och
innovativ produktion, utifrån ett bredbandsperspektiv. Den regionala
bredbandsstrategin har sin utgångspunkt i den nationella bredbandsstrategin
Sverige helt uppkopplat 2025. Målsättningen är att alla hushåll och företag har
minst 100 Mbit/s år 2020 och att 98% av alla hushåll och företag har 1 Gbit/s år
2025. Utvecklingen när det gäller bredbandsutbyggnad och bredbandsanvändning
sker i mycket snabb takt. Ett aktivt och delaktigt ledarskap är därför viktigt när
digital infrastruktur ska byggas till alla länsinvånare. Dessutom krävs en tydlighet
för hur olika aktörer på bredbandsmarknaden förhåller sig till varandra och hur
bredbandsutbyggnaden påverkas av deras inbördes förhållande. Det krävs robusta
nät med tillräcklig bandbredd och redundanta nät.
Utbyggnaden måste utföras mer rationellt och underlättas för att skapa en ökad
kostnadseffektivitet. Fokus måste ligga på människors behov av bredband oavsett
om de bor i större tätort, i småort eller på landsbygden. Det är också viktigt att alla
erbjuds bredbandsutbyggnaden men också att den möts av efterfrågan och
betalningsvilja på rimliga villkor.
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RJL 2018/2706

Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad som sker i samklang med det
ansvar som det offentliga har såsom tillgänglighet till samhällsservice och för
långsiktigt hållbar tillväxt och företagande. Såväl de privata marknadsaktörernas
som det offentligas roll betonas i strategin. Det är viktigt att privata investeringar
inte förhindras och trängs ut, samtidigt som det offentligas ansvar när det gäller
tillgång till och användning av digitala tjänster måste tydliggöras.
Handlingsplan kommer att utarbetas som nästa arbetsfas.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi

Beslut skickas till
Regional utveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbarhet

Gäller för
Regional utveckling
Samhällsbyggnad och infrastruktur

Bredbandsstrategi

Förord
Tillgång till bredband är en förutsättning för att kunna ta del av samhället och av
stor vikt för en hållbar ekonomisk tillväxt nationellt, regionalt och lokalt. Den
1

service och de tjänster som idag, inom både privat och offentlig sektor, erbjuds
digitalt utvecklas hela tiden och användningsområdena ökar för varje dag.
Allt detta ställer krav på såväl tillgången till bredband som den egna kompetensen
att kunna ta del av de tjänster som erbjuds. Infrastrukturen behöver ha en god
kapacitet, vara tillgänglig samt säker. En öppen och robust bredbandsinfrastruktur
där kapaciteten i sig inte utgör begränsningar blir då en förutsättning. Detta gäller
både de fasta och mobila näten.
Strategin ska gälla för perioden 2020-2025 vilket är samma som för den nationella
strategin. Det innebär även att kommuner och Region Jönköpings län kommer ha
goda förutsättningar att på bred front kunna utveckla sin verksamhet och
kommunicera med medborgarna via olika typer av e-tjänster och andra
digitaliseringstillämpningar.

Underskrift?
Regional utvecklingsdirektör
Politiken?
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Sammanfattning
Syftet med den regionala bredbandstrategin är att ange riktningen för det regionala
bredbandsarbetet samt att skapa förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden av
bredband i länet. Denna strategi ska åstadkomma tre saker:
1. Ett förbättrat samarbetet mellan länets olika bredbandsaktörer.
2. En bättre och tydligare samordning av de offentliga aktörernas agerande
för att underlätta utbyggnad och användande av bredbandstjänster hos
företag och hushåll.
3. Beskriva aktiviteter och ansvar för att nå de nationella och regionala
målen.
Tiden för bredbandsstrategin sträcker sig fram till 2025. Det tidsperspektivet
sammanfaller med de svenska nationella bredbandsmålen.
För att nå de nationella bredbandsmålen samt de regionala finns ett antal viktiga
områden och framfångsfaktorer. För att nå goda effekter krävs ett gott samarbete
mellan nationell och regional nivå.
De viktigaste områdena för att nå framgång är:






Samverkan
Samordning
Användning
Teknik och robusthet
Finansiering
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Syfte och målgrupp
Syftet med den regionala bredbandsstrategin är att ange riktningen för det
regionala bredbandsarbetet samt att skapa förutsättningar för fortsatt
bredbandsutbyggnad till alla oavsett var man bor, verkar och vistas. Den är även
en del av, och en förutsättning för, de övriga områdena inom
digitaliseringsarbetet.
Målgruppen är aktörer som verkar för en utbyggd bredbandsinfrastruktur. Mer
specifikt är detta nationella, regionala och lokala operatörer, kommunerna,
länsstyrelsen, intresseorganisationer samt Region Jönköpings län.
Utbyggnaden av bredband i Sverige är i huvudsak marknadsdriven. Den offentliga
rollen är att stimulera utbyggnad i områden där marknaden inte anser det vara
lönsamt att investera i.
För att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla oavsett var
man bor, verkar och vistas i Jönköpings län kommer det att krävas att det
offentliga kompletterar marknaden och stödjer utbyggnad på landsbygden och i
mindre tätorter. I Sverige sker detta till stor del med fiberföreningar med stora
ideella insatser. De offentliga insatserna landar också till stor del hos kommunala
stadsnät och nationella operatörer
Denna regionala strategi för bredbandsutbyggnad kan åstadkomma tre saker.
1. Ett förbättrat samarbetet mellan länets olika bredbandsaktörer.
2. En bättre och tydligare samordning av de offentliga aktörernas agerande
för att underlätta utbyggnad och användande av bredbandstjänster hos
företag och hushåll.
3. Beskriva aktiviteter och ansvar för att nå de nationella och regionala
målen.
I detta strategidokument har valts ett tidsmässigt perspektiv för de långsiktiga
målen till år 2025 som sammanfaller med tidsperspektivet för de svenska
nationella bredbandsmålen.
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Bakgrund
2009 antog Sverige en bredbandsstrategi1 som slog fast att 90 procent av
hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år
2020. Denna anger även att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
På regional nivå tog länsstyrelsen fram en strategi2 som utöver de nationella
målen även fastslog att all offentlig verksamhet ska ha tillgång till 100 Mbit/s
samt att det ska finnas öppna och robusta nät mellan alla tätorter och småorter i
länet.
Då digitaliseringen av samhället går fort framåt ökar även kraven på
bredbandsinfrastrukturen från hushåll, företag samt offentliga aktörer. I slutet av
2016 antog regeringen därför en ny bredbandsstrategi för Sverige3. Detta hade
föregåtts av att det 2015 inrättades regionala bredbandskoordinatorer i alla län.
Dessa ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet. I Jönköpings
län är det Region Jönköpings län som har det uppdraget.
Befintliga strategier och mål
Det finns ett antal strategier och mål som den regionala bredbandsstrategin
relaterar till. Nedan beskrivs de som bedöms mest relevanta.
Europa
Den europeiska kommissionen har som vision att Europa ska vara ett
Gigabitsamhälle år 20254. Detta för att vi till fullo ska kunna ta del av alla
ekonomiska och sociala fördelar som den digitala transformationen innebär.
För detta finns det tre mål till år 2025




gigabit-hastighet till alla skolor, tågstationer, flygplatser, universitet,
sjukhus etc. samt till teknikintensiva företag.
5G täckning för alla städer och större transportstråk samt
en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s till alla hushåll i Europa.

Bredbandsstrategi för Sverige N2009/8317/ITP
Bredbandsstrategi för Jönköping, Rapport nr: XXX
3 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, N2016/08008/D
4 4 Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society
{SWD(2016) 300 final}
1
2
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Sverige
I Sverige är arbetet med bredbandsutbyggnad uppdelat på tre olika nivåer:
Nationell nivå



Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi

Regional nivå




Regional utvecklingsstrategi
Jönköpings län helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
För ett hållbart digitaliserat Region Jönköpings län – en
digitaliseringsstrategi

Kommunal nivå




Kommunala översiktsplaner
Kommunala bredbandsstrategier
Kommunala digitaliseringsstrategier

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Den bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 20255, som regeringen antog i
slutet av 2016 adresserar hela Sveriges befolkning och har tre mål:
1. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s
2. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet
 där man normalt befinner sig
 som är situationsanpassad
 med applikationstäckning
3. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
 99,9 procent av alla hushållen och företag bör ha tillgång till 100
Mbit/s
 100 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s
Målet för 2020 är en ambitionshöjning från den tidigare nationella
bredbandsstrategin (från 90 procent till 95 procent) och avser faktiska
anslutningar.
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Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, N2016/08008/D
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Målet om 1 Gbit/s omfattar i stort alla men en mindre del av hushållen och
företagen, 2 procent, har en lägre målsättning. Målet 2025 avser möjlighet till
anslutning av bredband, så kallat ”homes passed”6.
För att kunna realisera målen har strategin föreslagit tre strategiska områden.
Dessa är




Roller och spelregler
Kostnadseffektiv utbyggnad
Nät och tjänster till alla

Digitaliseringsstrategi
Det regionala arbetet inom digitalisering bygger på regeringens
digitaliseringsstrategi7 Denna består av fem områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Digital kompetens
Digital trygghet
Digital innovation
Digital ledning
Digital infrastruktur

Det sistnämnda området är det som främst rör bredband och det är i sin tur
uppdelat i; tillgång till hård infrastruktur samt tillgång till mjuk infrastruktur.

Regionala Utvecklingsstrategin för Jönköping (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län8 antogs i 2019 och blickar
fram mot 2035. Den utgår från en vision och sex mål. För varje mål finns en
handlingsplan. Handlingsplanerna ska stödja varandra och fungera tvärsektoriellt
– för att en insats ska fungera i en av handlingsplanerna kan det krävas
kompletterande insatser i någon eller några av de övriga. Strategins övergripande
mål för visionen om en tillgänglig region är att I Jönköpings län skapar
tillgänglighet utvecklingskraft.
För att uppnå detta anges följande delstrategier:
1. Skapa attraktiva bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets
skeenden i hela länet genom samverkan för hållbar, trygg och jämlik
samhällsplanering över administrativa gränser.
2. Skapa en hållbar, attraktiv och innovativ samhälls- och
landsbygdsutveckling genom stärkt samverkan i samhällsplaneringen.
Med ”homes passed” menas att hushållen finns inom 50 meter från en redan fiberansluten
byggnad.
7 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi - N2017/03643/D
8 Regional utvecklingsstrategi XXX
6
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3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor för höghastighetståg.
4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman
länets kommuner med varandra och angränsande län.
5. Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier,
fritidsaktiviteter och kultur.
6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och
tillgängliga resor, transporter, logistik och turism.
7. Tillgänglighetsanpassa samhällets alla delar för jämlika möjligheter att ta
del av och bidra till utvecklingen.
8. Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genomtillgång till
höghastighetsuppkoppling
9. Ta fram gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem
Utbyggnaden av fiber för bredband, i enlighet med den standard som anges i den
nationella bredbandsstrategin, beror till stor del på beslut som fattas på kommunal
nivå. Utbyggnadstakten är en av de faktorer som påverkar bedömningen av länets
sammanvägda ekonomiska potential.
Arbetet med bredbandsstrategin för Jönköping kommer att utgöra en del av de
ansträngningar som görs inom ramen för det regionala digitaliseringsarbetet.
I Jönköping län finns det sedan tidigare 2015
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Regionsamverkan Sydsverige (RSS)
Regionsamverkan Sydsverige bildades med syftet att med medborgarnas bästa för
ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Blekinge, Region
Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt
Region Skåne. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna
ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar
utveckling. De prioriterade områdena inom Regionsamverkan Sydsverige är
regional utveckling som innehåller områdena arbetsmarknad, sysselsättning,
kompetensförsörjning och bredband, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt
hälso- och sjukvård.
Bredband och digitalisering är en grundförutsättning för att nå mål inom övriga
verksamheter, för den regionala utvecklingen, för hållbar tillväxt och för att vi ska
kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Målet är inte bredbandet i sig utan att
öka förutsättningarna för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och
leverans av samhällstjänster. Det nationella målet är att år 2025 bör 98% av alla
hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/sek). Utgångspunkten
är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar
för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Syftet är att kunna
tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt. Inom Regionsamverkan
Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser så att de
nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband
som antas, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att
få alla att bli digitalt aktiva.
Utmaning och vägen framåt
Utmaningarna handlar om samverkan, att det är en komplex marknad och att
marknadens intresse ska fångas. Utbyggnadstakten har bromsats in, tätorterna är i
stort sett tagna, det som återstår är dyra fragmenterade områden som kostar mer
och ger mindre marginaler. Inom Regionsamverkan Sydsveriges geografi saknar
27% eller drygt 700 000 invånare tillgång till det nationella bredbandsmålet år
2025, av dessa bor cirka 240 000 utanför tätort. I syfte att nå bredbandsmålen har
ett samverkansavtal tecknats med en nationell marknadsaktör. Samverkan mellan
privata och det offentliga är en framgångsfaktor för att hitta lösningar och att nå
de nationella bredbandsmålen. Bredbandsutbyggnaden är i första hand tänkt att
ske på kommersiell grund genom en marknadsdriven utbyggnad. Om
utbyggnaden inte kan genomföras på kommersiella villkor ska parterna
gemensamt söka andra finansieringsalternativ till exempel genom det offentligas
behov av digital kommunikation alternativt genom samverkan med tredje part. I
tredje hand handlar det om offentliga insatser genom bidrag från nuvarande eller
framtida stödprogram och i sista hand offentliga investeringar. För
Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att tänka helhet och ta ledartröjan”.
11
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Nyttan med bredband
Behovet av bredband med hög kapacitet ökar hela tiden. Bredbandsnäten är
förutsättningsskapande och möjliggör i sig tjänster som i sin tur bidrar till
samhällsnyttan. Nyttorna kan beskrivas som ökad attraktionskraft, ökad
produktivitet, ökad effektivitet eller ökad innovationsförmåga9. Vilka nyttor samt
effekter av dessa som finns varierar över tid och nedan beskrivs dessa kortfattat
utifrån några målgrupper.
För hushållen i Jönköpings län
Allt fler tjänster genomförs över internet och allt fler enheter i hemmet kopplas
upp. Sociala medier, nyheter, lagring i molntjänster, betalningar, e-handel och
rörlig bild över internet är självklarheter för många hushåll idag. Dessutom ökar
kraven och förväntningarna på mobilitet och att tjänster kan användas närsomhelst
och varsomhelst. Om kapaciteten i bredbandsnäten utgör en begränsning i
användandet och om begränsningen kraftigt skiljer sig mellan olika geografier
bidrar detta till förutsättningarna att bo var man vill försämras. Dessutom bidrar
en uppkoppling med hög kapacitet och stabilitet i hemmet till ökade möjligheter
till flexibelt arbete och nyttjande av e-tjänster m.m.
För företagen i Jönköpings län
En hållbar utveckling av företagen i Jönköpings län är av stor vikt för den
regionala tillväxten. På samma sätt som att hushållen utför fler tjänster över
internet så blir företagen alltmer beroende av en stabil uppkoppling för sin
verksamhet. E-handel, bokning och betalning är helt beroende av ett bredband
som är stabilt och med god kapacitet. Särskilt viktigt är det för företag inom
turism och småföretag på landsbygden. Att kunna möta konsumenter och
producenter oavsett var man är lokaliserad bidrar till ett län som är attraktivt och
där förutsättningarna att verka oavsett var man har sin verksamhet är goda.
Nyttan för offentlig sektor
Bortsett från det faktum att välmående hushåll och företag är viktigt för
kommunerna så är bredband av hög kapacitet även viktigt för den offentliga
sektorns verksamhet. En god bredbandstillgång en förutsättning för
rationalisering, samordning och effektivisering av den offentliga verksamheten
Det är här även viktigt att bredbandsnäten är robusta och i vissa delar helt
redundanta10.
Det finns redan idag flertalet användningsområden och tjänster där
bredbandsnäten är en förutsättning. Digitaliseringen förutsätter både att arbetssätt,
tjänster och infrastruktur finns på plats. Exempel på områden där bredbandsnäten
är viktiga för kommunerna är trygghetslarm, vårdplanering, nattillsyn inom

Se rapporter från Bredbandsforum t.ex. A-focus Nyttan med bredband – Goda Exempel 2011
Redundans innebär att nätet fungerar vid fel genom att informationen kan ta olika vägar. En
redundant förbindelse är en förbindelse med dubbla anslutningar där det finns möjlighet att skifta
om den ena anslutningen slutar fungera – källa Bredbandsforum
9

10
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hemtjänsten, E-lärande (e-learning), medborgarinflytande genom att digitala
kanaler används etc.
Likt för kommunerna så finns det för Region Jönköpings län fleralet
användningsområden och tjänster där bredbandsnäten är en förutsättning. Det
kommer framöver bli allt viktigare att ge möjlighet till effektivare behandling av
sjuka och ge omsorg till äldre i hemmiljö. Behovet av samverkan mellan
yrkesgrupper kring t.ex. medicinska bedömningar med hemmet som utgångspunkt
kommer att öka.
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Nuläge
De flesta hushållen och företagen i Jönköpings län har idag tillgång till någon
form av bredband men det som skiljer är vilken teknik och vilken kapacitet
bredbandet består av. Utbyggnaden av fibernät och mobilt bredband pågår
kontinuerligt och 75 % av hushållen i tätorterna och ca50 % av landsbygdens
hushåll har idag tillgång till bredband via fiber (PTS statistik oktober 2018).
Utbyggnaden av bredband är inne i en intensiv period. Inversteringarna är höga
och uppgick i Sverige till strax över 14 miljarder kr för 2016. De genomsnittliga
investeringarna mellan perioden 2009-2015 var 9,6 miljarder kr per år11.
Investeringarna genomförs både av kommersiella aktörer, i fiber och mobila nät,
samt av stadsnät och kommuner som bygger ut sina nät. En förutsättning för
fortsatt utbyggnad är att efterfrågan och betalningsviljan från hushållen och
företagen är hög.
De fasta xDSL-nätet (kopparnätet) som ägs av Telia/Skanova är inne i en
avvecklingsfas. I Jönköpings län har samtliga kommuner fått besked om att
telestationer i deras geografi kommer att avvecklas. Ett antal av dessa
avvecklingar är redan utförda under 2019. Detta driver på efterfrågan på fasta
fibernät och mobila nät då det främst är dessa nät som erbjuds och efterfrågas som
ersättning till kopparnätet.

11

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 - PTS-ER-2017:6
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Regionala bredbandsmål
Inom ramen för denna regionala strategi har ett antal mål identifierats. Dessa mål
är enbart kopplade till utbyggnaden av bredbandsnäten. Mål rörande andra delar
av digitaliseringen som digital delaktighet m.m. kommer behandlas i den
regionala digitaliseringsstrategin för Jönköpings län.
Målen för Jönköpings län är i stort de samma som på nationell nivå. Detta för att
de nationella målen i sig är heltäckande samt att det underlättar uppföljning.
Målen för Jönköpings län är således:


År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag12 ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s
Kommentar: Avser faktiska anslutningar och är det samma som det
nationella målet. Målet är ett bör mål och det är inte bara beroende
av utbyggnad utan även av att hushållen och företagen faktiskt
ansluter sig till näten. En hög anslutning och därmed faktisk
användning är viktigt för att nyttan med bredband ska realiseras.
Målet används som en indikator på utvecklingen.





År 2023 bör hela Jönköpings län ha tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet
Kommentar: Är ett mål för de mobila näten i Jönköpings län.
Uppföljning kommer främst utgå från Post- och telestyrelsens (PTS)
uppföljning. Målet fokuserar på yttäckning av god kvalitet där man
normalt sätt befinner sig. Vilka områden detta avser i Jönköpings län
(förutom där företag, fritidshus och boende finns) kommer utvecklas
i samband med uppföljning av strategin.
År 2025 ska hela Jönköpings län ha tillgång till snabbt bredband
a) Minst 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s
b) Minst 99,9 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s
c) 100 procent ska ha tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s
d) 95 procent ska vara faktiskt anslutna till ett bredbandsnät om minst
100 Mbit/s
Kommentar: Målet 2025 avser förutsättning för anslutning och mäts
därmed som ”homes passed” enligt PTS definitioner.

Målen är teknikneutrala och adresserar både fasta och mobila tekniker. Post- och
telestyrelsen genomför i samband med den årliga bredbandskartläggningen en
bedömning om vilka tekniker som anses kunna uppnå de olika hastigheterna.
Uppföljningen av denna strategi kommer följa PTS bedömningar. Fiber och

12

När andelen av företagen som har tillgång till bredband mäts används arbetsställen.
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kabel-tv medger i dag kommunikation med 1 Gbit/s13 och kommer vara den
primära accesstekniken för målet om 1 Gbit/s samt för 100 Mbit/s. För målet om
100 Mbit/s kan på även olika trådlösa lösningar bli aktuella.
Vad betyder målen för Jönköpings län?
Realisering av målen betyder att hushåll och företag kommer att ha mycket goda
förutsättningar att verka och bo i hela regionen. De innebär även att regionens
kommuner och Region Jönköpings län som organisation kommer ha goda
förutsättningar att på bred front kunna kommunicera med medborgarna via olika
typer av e-tjänster och applikationer.
Utgångspunkten i Jönköpings läns strategi är likt den nationella att utbyggnaden
av bredband i huvudsak är marknadsdriven. Det innebär att utbyggnaden till den
största andelen av kvarvarande hushåll och företag, kommer att ske med
investeringar som bedöms kommersiellt lönsamma av privata nätbolag eller av
kommunala stadsnät. Dessa investeringar sker då utan att EU/staten/regionen eller
kommunen behöver addera olika stödmedel eller subventioner. Den offentliga
rollen är istället att stimulera utbyggnaden i områden där marknaden inte anser det
vara lönsamt att investera.
Även vid en omfattade marknadsdriven utbyggnad kommer utmaningen vara stor
och det kommer finnas anledning till att i samverkan med kommuner och aktörer
noga bevaka utveckling av utbyggnadstakten i regionen. Detta för att kunna göra
bedömningar om huruvida ytterligare insatser på regional nivå krävs.
Utöver målen om bredbandsnätens kapacitet och hastighet finns målet att hela
Jönköpings län bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där
människor normalt befinner sig. Vilka områden som här avses behöver regionen
och kommunerna ha en samsyn kring för att kunna föra dialog med operatörerna
kring utbyggnaden.
Kostnader
Kostnaderna för att bygga ut bredbandsnäten skiljer sig beroende på vilken teknik
som används och hur topografin och markförhållandena i området är. PTS
genomför i samband med sin årliga uppföljning en kostnadsberäkning på
återstående utbyggnad. Metod för denna går att läsa om i deras rapport14.

13
14

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 - PTS-ER-2017:6
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Strategiska områden och framgångsfaktorer
Nedan följer ett antal områden som kommer vara viktiga för att nå de högt
uppsatta målen. Uppräkningen nedan är inte gjord i någon prioritetsordning.
Utöver detta tillkommer även flertalet initiativ från nationell nivå som är kopplade
till den nationella bredbandsstrategin. För att få ut full effekt av dessa så är det
viktigt att den regionala nivån samarbetar med de som har uppdrag på den
nationella nivån, företrädesvis Post- och telestyrelsen.
De områden som tas upp i denna strategi är:






Samverkan
Samordning
Användning
Teknik och Robusthet
Finansiering

Samverkan
Det kommer krävas en aktiv samverkan för att nå målen och behovet av denna
kommer att öka då utbyggnaden når allt längre ut i geografin. Detta dels på grund
av att kostnaderna gör det svårt för en aktör att finansiera utbyggnaden men också
att flera olika tekniker kan komma att behövas för att uppnå målen.
Mellan regionen, länsstyrelsen och kommunerna behöver frågor av övergripande
karaktär diskuteras. Det kan handla om gemensamma projekt, initiativ och om
prioriteringar och tolkningar av stödmedel. Uppdragen som aktörer har kan
variera över tid men regionen, länsstyrelsen och kommunernas arbete kommer ha
stor betydelse för utveckling framåt.
Då merparten av den utbyggnad som behövs sannolikt kommer att utföras av
marknaden så är en samverkan med marknadens aktörer viktig. Detta för att fånga
upp möjligheter, hinder, affärsmodeller och teknikutveckling. Både marknadens
och det offentligas förmåga och vilja att samverka och dialog är här viktigt.
Samverkan mellan det offentliga och det privata kan även, i takt med att
återstående hushåll och företag blir allt svårare att nå, behöva formaliseras och
fördjupas.
Samverkan behöver även ske med de som på ideell basis ställer upp för att
bredbandsinfrastrukturen ska byggas ut i deras närområde. De personer och
föreningar som väljer att lägga ner mycket egen tid behöver få ett bra bemötande
av privata och offentliga aktörer. Ett fortsatt engagemang gällande hantering av
byalag och stöd till dessa är därför viktigt
Framgångsfaktorer för att nå en god samverkan är:


Viljan och förmågan att samverka regionalt
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En tydlig och förankrad struktur för samverkan av bredbandsfrågorna i
länet
Offentliga aktörers förmåga till samverkan med och stödjande av
marknadens aktörer i områden där dessa vill agera samt en öppenhet och
samarbetsvilja från marknadsaktörerna
Att vid behov se över möjligheterna till en formaliserad samverkan för att
få till stånd en ökad utbyggnad som når längre ut i geografin.

Samordning
En samordning av insatser inom andra infrastrukturområden såsom el och V/A är
av vikt för bredbandsutbyggnaden. Det är viktigt att bredband får en tydlig roll i
samhällsplaneringsprocesser, vilket nu är stärkt i och med de ändringar i Plan- och
bygglagen15 (PBL) samt den nya utbyggnadslagen16 som genomförts.
Bredbandsfrågorna är en del av digitaliseringsstrategin och en samordning med
övriga delar och aktörer inom digitaliseringsområdet kommer genomföras. Likaså
är en samordning med andra strategidokument, utvecklingsplaner och forum
nödvändigt.
Gällande den trådlösa infrastrukturen så behöver den få en tydligare plats i
samhällsplaneringsprocesserna. Frågor som rör kapacitet eller täckning i de
mobila näten behöver hanteras innan ett område planlagts eller blivit helt
färdigbyggt. I de fall där täckning idag saknas eller där signalerna är mycket svaga
behövs en samordning av olika aktörer för att se över vilka möjligheter till
förbättring som finns.
Framgångsfaktorer för att nå en god samordning är:




En starkare koppling mot övriga samhällsplaneringsprocesser
Tydlig koppling mot övriga regionala strategidokument och planer
En utökad dialog mellan det offentliga och mobiloperatörer

Användning
Efterfrågan och betalningsviljan för bredbandsinfrastruktur och bredbandstjänster
är det som driver investeringarna. En stor del av den utbyggnad som sker
finansieras av de privatpersoner och företag som väljer att ansluta sig till näten.
En hög anslutningsgrad är i många fall en förutsättning för att utbyggnaden ska
kunna ske. Det är därför viktigt att regionen och kommunerna arbetar med frågor
som rör användning av IT-baserade tjänster. Det finns även här en stark koppling
mot den nationella digitaliseringsstrategin och mot det regionala
digitaliseringsarbetet.
Lika viktigt är det att den offentliga användningen och av tjänster inom vård,
skola, omsorg når ut och på ett säkert sätt och kan användas av medborgarna.
15
16

Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning BFS 2017:1 - BRE 1
Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
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Aspekter kring nyttan av bredband identifieras som viktiga frågor i den nationella
bredbandsstrategin och på regional och lokal nivå kan dessa ihop med den privata
användningen aggregera efterfrågan av bredbandsinfrastruktur.
För kommunerna och regionen kommer behovet av nå ut med välfärdstjänster ge
ett ökat fokus på de nät som ska bära dessa. Här kan ett samarbete mellan
kommunerna och regionen underlätta distributionen av välfärdstjänster och bidra
till en ökad efterfrågan på infrastruktur.
Framgångsfaktorer för att nå en god användning är:




God samverkan med övriga aktörer inom det regionala
digitaliseringsarbetet rörande digital delaktighet och digitala tjänster
Förutsättningar för att aggregera efterfrågan, speciellt i områden där
kostnaderna för utbyggnaden är höga
Samverkan kring välfärdstjänsters krav på bredbandsinfrastrukturen

Teknik och robusthet
Målen i bredbandsstrategin är teknikneutrala vilket innebär att en mängd olika
tekniker kan användas för att nå målen. Samtidigt sker det en kontinuerlig
utveckling vilket innebär att vissa tekniker som idag inte kan användas för
måluppfyllelse kan komma att vara viktiga i framtiden. Målen i sig kommer kräva
olika tekniker för att uppnås och dessutom finns det ett mål som rör just de mobila
näten. Den primära tekniken för att uppnå målet 2025 kommer vara bredband via
fiber, men för att nå alla kommer lösningar baserade på t.ex. radiolänk,
mobilnäten samt satellit att i olika utsträckning behövas.
Många kommer ha tillgång till två eller flera infrastrukturer, t.ex. fast bredband
via fiber och trådlöst via 4G, men för vissa kan det trådlösa komma att vara det
enda alternativet. Det är därför av vikt att alla nät har så hög kapacitet som möjligt
och att det i planeringen finns en öppenhet mot flera tekniker.
I takt med att bredbandsnäten når allt fler och att alltmer samhällsviktiga tjänster
trafikerar dessa så ställs det högre krav på robustheten och driftsäkerheten i näten.
Idag finns det en av PTS framtagen vägledning med ett stort antal aktörer bakom
för robusta nät som heter ”Robust Fiber”. Att denna vägledning används fullt ut
vid byggandet av nät är viktigt. Kontroll av redan etablerade nät kan också
behövas. På samma sätt som det är viktigt att aktörerna bygger utifrån gällande
norm så är de viktigt att offentliga aktörer, genom upphandling, ställer krav så att
robustheten stärks. I övrigt så ställer PTS krav på aktörerna via föreskrifter17. Det
är viktigt att kommersiella aktörer såväl som kommuner använder sig av det av
PTS framtagna verktyget Ledningskollen.se för att underlätta planering och
minska avgrävningar.

17

Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet; PTSFS 2015:2
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Redundans i näten kan även behöva stärkas, genom regionalt eller interregionalt
samarbete. Som underlag för detta behövs en regional behovsbild.
Framgångsfaktorer för en mångfald av tekniker och för robusta nät är:





Planering som innefattar olika tekniker
Att de nät som byggs följer uppsatta standarder och normer, t.ex. Robust
Fiber, och att det offentliga i sin kravställning bidrar till robusta och
driftsäkra nät.
En god redundans i befintliga nät och mellan olika tekniker där detta krävs

Finansiering
I den nationella strategin anses det avgörande att marknadens aktörer fortsätter
sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det. Samtidigt anger
strategin att det är viktigt att det offentliga bidrar med åtgärder som underlättar för
att vi ska nå så långt som möjligt ut i områden där avstånden ökar och
befolkningstätheten minskar. Fortsatta investeringar i områden som anses
lönsamma är viktigt för måluppfyllelsen.
Som tidigare nämnts så är utbyggnaden av bredband i Sverige i huvudsak
marknadsdriven. Det offentliga har rollen att stimulera utbyggnad i områden där
marknaden inte anser det vara lönsamt att investera i. Detta kan ske på flera olika
sätt varav flertalet beskrivits i denna strategi. Utöver dessa så kommer olika typer
av stöd och stimulansmedel vara nödvändiga. Vi är nu inne i en period av
historiskt höga investeringar18 och vi kan med säkerhet inte säga vad som kvarstår
när investeringarna mattas av. Det kommer även i områden där det idag erbjuds
anslutning, finnas många som tackat nej och därmed bildat så kallade vita fläckar
som sannolikt kommer att leda till högre kostnader vid en senare anslutning. Det
kommer också, trots den höga investeringsnivån, att återstå områden med hushåll
och arbetsställen som inte blir anslutna eller erbjudna anslutning.
I dagsläget har staten valt att stötta bredbandsutbyggnaden genom de stöd som
finns i landsbygdsprogrammet. Arbetet pågår för framtagandet av en ny anpassad
stödmodell med tydlig koppling till det regionala perspektivet.
Det finns även exempel på kommuner och regioner som skapat egna stöd eller
som valt att investera i bredbandsinfrastruktur som ett komplement till
marknadens investeringar samt de statliga stöden19. Det finns även möjlighet att
inom ett antal strukturfondsområden20 söka EU-medel för bredbandsutbyggnad.
Tillgången till offentliga medel bedöms vara avgörande för att kunna nå målen
fullt ut och en beredskap för anpassning till olika förfaranden bör finnas. För de

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017, PTS-ER-2017:6
www.vgregion.se samt www.regionhalland.se
20 Dessa områden är: övre Norrland, mellersta Norrland och norra mellansverige.
18
19
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mobila näten kan vidare utredning av t.ex. samhällsmaster21 bli aktuellt och för de
fasta näten kan offentliga stöd och investeringar i områden där inga aktörer finner
det intressant att bygga på kommersiella grunder komma att bli nödvändiga. Att
genom kartläggningar och behovsbedömningar för de fasta och mobila näten följa
utvecklingen för att kunna föreslå åtgärder kommer framöver att vara viktigt.
Framgångsfaktorer är här:




Fortsatta investeringar av marknadens aktörer
Tillgång till offentliga medel för utbyggnad av bredband i områden där
marknadens aktörer inte kan bygga på kommersiella grunder
Regionala kartläggningar och behovsbedömningar som kan ligga till grund
för gemensam metod och princip för att få till en ökad utbyggnad.

Med samhällsmaster avser siter (master) i mobilnäten som helt eller delvis är finansierade av
offentliga medel.
21
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Ansvarsfördelning och roller
Samtidigt som ansvaret för att driva strategin framåt ligger på Region Jönköpings
län så har regionen ihop med kommunerna och länsstyrelsen ett gemensamt
ansvar i att arbeta mot att så många som möjligt får tillgång till bredband med hög
kapacitet. Alla inblandade ska samverka för att nå de mål som här satts upp.
Uppdragen som olika aktörer har kan variera över tid men regionen, länsstyrelsen
och kommunernas arbete kommer ha en stor betydelse för utvecklingen framåt.
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län koordinerar det regionala bredbandsarbetet. Det innebär att
regionen ansvarar för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan
de aktörer som är verksamma i länet.
Inom ramen för gällande samverkansavtal mellan regionen och kommunerna ska
regionen vara sammankallande för ett nätverk för bredbandsfrågor i länet. I detta
ska kommunerna och länsstyrelsen delta. Syftet med nätverket är att sprida
kunskap och information mellan parterna samt att identifiera behov och
genomföra projekt eller insatser. I de fall som kommunerna har ett stadsnät så är
det viktigt att skilja rollerna mellan kommunen och bolaget. Nätverket är även en
plattform för gemensam dialog med marknadens aktörer. Ämnen i nätverket kan
vara; dialog med marknadsaktörer och statliga myndigheter, gemensam
diskussion kring stödprogram, kunskap och informationsinsatser, identifiera
behov av gemensamma initiativ samt genomförande av dessa.
Region Jönköpings län ansvarar även för att en kartläggning görs av nuläge
gällande länets bredbandstillgång, aktörernas pågående och planerade utbyggnad
samt framtida behov och utmaningar. I detta ingår även att identifiera var det finns
brister i mobiltäckningen i områden där människor befinner sig, samt vid behov
utreda möjligheter till samhällsmaster eller liknande. Dessa underlag kommer
utgöra underlag till uppföljningen av strategin. Regionen kan här, om det
efterfrågas, bistå kommunerna i deras egna analyser.
För regionens egen verksamhet är bredbandsnäten av stor vikt. Regionen ska, likt
kommunerna, använda den egna verksamhetens behov till att aggregera
efterfrågan där detta är möjligt. Inom ramen för detta kan en samverkan kring
välfärdstjänsters krav på bredbandsinfrastrukturen vara aktuell.
Regionen ska, ihop med kommunerna, undersöka hur vi kan nå de hushåll och
företag som inte kommer nås av kommersiella investeringar eller av ev. statliga
stödinsatser. Här ska en analys och avvägning om var det geografiskt kan vara

23

aktuellt att ytterligare stödja utbyggnaden genomföras. Detta kan innebära att
regionala medel tillförs.
Regionen ansvarar för:









Övergripande samordning och samverkan
Vara sammankallande för ett nätverk om bredbandsfrågor
Genomföra kartläggning och behovsanalys
Följa upp strategin
Utifrån sin egen verksamhets behov aggregera efterfrågan där det är
möjligt
Tillsammans med kommunerna analysera olika alternativ för att finna en
gemensam metod och princip för att få till en ökad utbyggnad i de
områden där marknaden inte finner det kommersiellt gångbart att bygga
ut.
Identifiera och vid behov stötta robusthetshöjande insatser

Länsstyrelsen ansvarar vidare för att handlägga stöden inom
landsbygdsprogrammet samt har ett ansvar att informera om stöden och dess
effekt. Tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna ska regionen dra
slutsatser och informera om den statistik och den information om
bredbandsprojekten som stödhanteringen ger.
Kommunerna
Kommunerna har en viktig roll för att målen ska kunna uppnås, vilket även den
nationella bredbandsstrategin understryker. Kommunerna har flera roller och likt
regionen är det även kommunernas ansvar att använda dessa för att uppnå en ökad
utbyggnad av bredband. Flera kommuner i Jönköpings län äger idag svartfibernät
alternativt har ett stadsnät i bolagsform. Dessa nät är en viktig tillgång för att nå
målen i strategin. I de fall som kommunerna har ett stadsnät så är det viktigt att
skilja på den strategiska rollen för bredbandsutvecklingen i kommunen och
bolagets verksamhet.
Att kommuninvånarna har tillgång till robust bredband med hög kapacitet är av
vikt för kommunerna och här kan kommunen bidra till att kommunicera nyttan
och vikten av att ansluta sig till näten.
Det finns flera olika sätt för en kommun att engagera sig i bredbandsutbyggnaden
och hur kommunen väljer att göra varierar utifrån förutsättningarna och över tid.
Den röda tråden för att nå en ökad utbyggnad är att det finns ett engagemang och
strategisk förhållningsätt till frågan. Det är även av vikt att både den fasta och
trådlösa infrastrukturen får en plats i samhällsplaneringen och att
infrastrukturägarna blir inkopplade tidigt i t.ex. planering av nya bostadsområden.
Här kan den regionala nivån bistå.
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Kommunerna ansvarar för att:





Likt Region Jönköpings län aggregera efterfrågan där det är möjligt
Arbeta strategiskt med frågan och ha en kontaktperson för
bredbandsfrågan
Se över hur bredband, fasta och mobila nät, kan integreras i
samhällsplaneringsprocesserna
Vid behov analysera olika alternativ för att nå de hushåll och företag där
marknaden inte finner det kommersiellt gångbart att bygga ut

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har även en roll för robustheten och säkerheten i näten genom sitt
arbete med t.ex. risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Länsstyrelsen deltar i det regionala arbetet kring bredbandsfrågor och kan inom
ramen för detta delge information och få synpunkter från kommunerna.
Vid förändringar av stöden, t.ex. stödprocent, stödområden eller regler, är en
dialog med regionen och kommunerna viktig.
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Uppföljning
Uppföljning av strategin ska göras årligen av Region Jönköpings län, och bereds
av Regional utveckling. En större uppföljning, där även revidering av strategin
kan bli aktuell, kommer att genomföras år 2022. Nedan beskrivs hur uppföljning
av målen samt av framgångsfaktorerna ska ske. Målen är satta så att inga egna
mätningar är nödvändiga för uppföljningen. Uppföljningen presenteras för trafik-,
infrastruktur och miljönämnden (TIM) som ansvarig nämnd på regional nivå.
Uppföljning av målen:
Region Jönköpings län kommer via Post- och telestyrelsens
bredbandskartläggning årligen följa upp målen i bredbandsstrategin. Målet till
2023 som berör de mobila näten och då kring definitionen av var människor
normalt sätt befinner sig kan komma att följas upp på annat sätt. Vilka områden
som avses i Jönköpings län (förutom där företag, fritidshus och boende finns)
kommer utvecklas i samband med uppföljningar av strategin.
Uppföljning av framgångsfaktorer:
Uppföljningen ska innehålla kommentarer om hur framgångsfaktorerna utvecklats
under perioden. För att skapa en bild över utvecklingen är det nödvändigt med
kontinuerliga kontakter med nätägare och kommuner. Inför beredningen av
uppföljningen bildas en referensgrupp där bland annat kommunerna och
länsstyrelsen kan ingå.
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Bilaga 1: Begrepp
Bredband: Bredband definieras som en anslutning till internet via en
accessteknik vilken levererar faktisk överföringshastighet nedströms om minst 1
Mbit/s i genomsnitt. Anslutningen kan vara antingen fast eller mobil. Källa: Postoch telestyrelsen (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016
Fiber: Är en fast accessteknik. Med begreppet fiber avses såväl fiber till
byggnaden (FTTB) som fiber till hushållet (FTTH). Däremot omfattas inte fiber
till trottoarkanten (FTTC) i begreppet. Fiber och kabel-tv medger i dag
kommunikation med 1 Gbit/s. Fiber kan erbjudas med symmetrisk
överföringshastighet och denna minskar i princip inte med avståndet till noden.
Källa: Post- och telestyrelsen PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning
2016
xDSL: Är en fast accessteknik. Finns som aDSL och vDSL. Tekniken baseras på
det traditionella telefonnätet och karaktäriseras av asymmetrisk
överföringshastighet, vilket gör att det går snabbare att ta emot än att skicka filer.
Överföringshastigheterna avtar med avståndet till den telestation abonnenten är
ansluten till. Under 2016 levererade vDSL i genomsnitt 26,4 Mbit/s. Källa: Postoch telestyrelsen PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016
Mobila nät/Trådlösa nät: Tillgång till en mobil access inom en specificerad
geografisk yta, denna mobila access ger förutsättningar för att använda tal- eller
datatjänster inom täckningsområdet. Det finns olika mobila tekniker (2G, 3G och
4G).
Teknikneutral: Innebär att anslutningen kan tillhandahållas genom fast eller
trådlös teknik. Källa - Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
Strategin utgår från överföringshastigheter och inte från tekniker.
Homes Passed: Hushåll som finns i den absoluta närheten av redan fiberanslutna
byggnader. I Post och telestyrelsen kartläggning för 2016 anges absolut närhet
som 50 meter.
Hushåll: Med hushåll avses stadigvarande bostäder vilket i sin tur definieras som
adresser där minst en person är folkbokförd. Källa Post och telestyrelsen
Arbetsställe: Med arbetsställe menas varje adress (lokal), fastighet eller grupp av
närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Källa
Statistiska centralbyrån
I denna strategi likställs företag med arbetsställe.
Tätort: En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Källa
Statistiska centralbyrån
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 13
Granskning av intern styrning och kontroll, nämnden
för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2019/2535
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 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 styrningen
och kontrollen för nämnden för folkhälsa och sjukvård är tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden delvis har en
tillräcklig intern kontroll och överlämnar ett antal rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11
 Regionrevisionens missiv avseende granskning av intern styrning
och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-10-23
 Revisionsrapport från pwc, oktober 2019: Granskning av intern
styrning och kontroll
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-11

1(3)

RJL 2019/2535

Regionstyrelsen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Granskning av intern styrning och
kontroll
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den
granskning som regionrevisionen genomfört av intern styrning och kontroll.
Den gjorda granskningen syftar till att bedöma om den interna styrningen och
kontrollen för nämnden för folkhälsa och sjukvård är tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden 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 synpunkter på arbetsformer och rutiner inom detta område.

Revisorerna lämnar rekommendation till Region
Jönköpings län att:





dokumentera arbetssättet för riskbedömningsarbetet samt upprättad
riskanalys
involvera nämnden i framtagandet av riskbedömningen
säkerställa att anställda och förtroendevalda har tillräcklig kunskap
avseende intern kontroll
säkerställa att nämnden får uppföljning av genomförda kontrollmoment
löpande under året
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se över reglementet för intern kontroll avseende riskbedömning och
uppföljning

Kommentarer till revisionens bedömningar och
rekommendationer
Granskningen följer i stort sett samma upplägg som den granskning som gjordes
under 2018 av den interna kontrollen inom regionstyrelsen, nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö, samt nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet. Eftersom upplägget med intern styrning och kontroll är likartat för de
olika nämnderna blir även kommentarerna likartade.
Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett dokument som visar principer och
arbetssätt för hur riskanalyser görs och hur kontrollmoment för den gemensamma
kontrollplanen tas fram. Detta dokument kommer efter färdigställande att
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 de senaste
åren och därmed blir frågan om att involvera nämnden i riskbedömningar aktuell.
Det krävs en del eftertanke för att kunna hitta en bra arbetsprocess för detta och
sannolikt behöver förvaltningen i likhet med nuvarande upplägg göra ett förarbete
som nämnden kan diskutera och eventuellt komplettera.
I samband med introduktionsinsatser för nämnderna i inledningen i början av
mandatperioden har informationsinsatser om intern styrning och kontroll ägt rum 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 med
mera 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.
Det är viktigt att nämnden får uppföljning av de genomförda kontrollmoment som
berör nämndens verksamhet. Uppföljning i form av föredragningar har skett vid
vissa tillfällen, men kan göras på ett mer systematiskt sätt. Frågan tas med i
planeringen av nämndens möten för det kommande året.
Arbetet med intern styrning och kontroll har under den föregående
mandatperioden anpassats till den nya nämndsorganisation som då infördes.
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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.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11
Regionrevisionens missiv avseende granskning av intern styrning och
kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård daterat 2019-10-23
Revisionsrapport från pwc, oktober 2019: Granskning av intern styrning
och kontroll

Beslut skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 103-120
Tid:

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 109

Inkomna granskningar
Inkomna granskningar redovisas av ordförande enligt följande:





Granskning av tillgänglighet inom tandvården – fördelat
till nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen
– dnr: 2019/2346
Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård dnr: 2019/2536
Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen dnr: 2019/2535
Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Desiré Törnqvist (S)
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Elisabeth Englund (KD)

Anders Bengtsson (M)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid:

2019-11-12 kl.09.00-12.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§233

Granskningar
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar fördelning av följande
granskningar:
 Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård dnr: 2019/2536
 Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen dnr: 2019/2535
 Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 14
Granskning av delårsrapport 2019:2
Diarienummer: RJL 2019/2536
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av delårsrapport
2019:2. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på rekommendationer
och frågor från regionrevisionen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06
 Granskning av delårsrapport 2019:2 daterad 2019-10-23
 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 daterad 2019-10-23
 Sakkunnigt biträde pwc:s rapport Granskning av delårsrapport 2019
daterad oktober 2019
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm meddelar att hon avstår från att deltaga i beslutet.
Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Granskning av delårsrapport per
augusti 2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
 godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på fråga ställd om
underskott inom kirurgisk vård i granskningsrapport samt överlämnar den
till regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av delårsrapport
2019:2. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på rekommendationer och
frågor från regionrevisionen.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2019-10-23 överlämnat sin granskning
avseende delårsrapport 2019:2 och önskar svar från regionstyrelsen samt nämnden
för folkhälsa och sjukvård senast 14 februari 2020.

Revisorernas rekommendationer
Att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.
Sedan 2008 används för den ekonomiska styrningen den så kallade
fullfonderingsmodellen. Det innebär att redovisningssättet är väl förankrat och att
all ekonomisk styrning bygger på den modellen. Avsteget från
redovisningslagstiftningen har sedan 2008 redovisats transparent och följande
delar finns i årsredovisningen för att redovisa även enligt blandmodellen:
 Finansiella rapporter
 Balanskravsutredning
 Jämförelsetal med övriga regioner
Eftersom den ekonomiska styrningen i budget bygger på fullfonderingsmodellen
finns inga finansiella mål uppsatta utifrån blandmodellen. Det innebär att den
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ekonomiska analys som ges i delårsrapport och årsredovisning helt bygger på
fullfonderingsmodellen. För att komplettera den ekonomiska styrningen avser
regionstyrelsen att i budget 2021 föreslå ett finansiellt mål som utgår från
blandmodellens redovisning av pensionskostnader och som analyseras i
delårsrapport och årsredovisning. För att tydligare lyfta fram analysen med
utgångspunkt från blandmodellen behövs en förändrad struktur i delårsrapport och
årsredovisning.
Att i årsredovisningen för 2019 räkna om jämförelsetalen med anledning av
ändrade redovisningsprinciper.
I årsredovisningen för 2019 kommer jämförelsetalen att räknas om enligt den
ändrade redovisningsprincipen för värdering av finansiella tillgångar.

Revisorernas frågor
Vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att säkerställa att det
finansiella målet avseende egenfinansiering av investeringar nås.
Det beslutade övergripande finansiella målet i budget 2019 är att Region
Jönköpings län över tid ska finansiera investeringarna med egna medel. Målet är
formulerat utifrån att det kommer att genomföras stora investeringar som gör att
det för varje enskilt år kommer att vara orealistiskt att nå 100 procent
egenfinansiering. För perioden 2015-2025 är det scenario som finns med i
fullmäktiges beslutade budget att egenfinansieringen sammantaget nås. I samma
tabell framgår att när egenfinansieringen beräknas ska 200 miljoner kronor läggas
till de egna medlen genom att placerade medel tas i anspråk. Med hänsyn till detta
ligger egenfinansieringen för perioden 2015-2019 fortfarande inom ram.
De riktigt höga investeringsnivåerna ligger enligt planeringen 2019 och 2020. På
det sätt som det finansiella målet är formulerat krävs att resultatnivån kan hållas
på cirka 2 procent av skatteintäkter/utjämning samtidigt som investeringsnivån
inte kan vara högre än avskrivningarna under den senare delen av perioden.
Utifrån den förändrade redovisningsprincipen vad gäller finansiella placeringar
finns anledning att förändra vad som i beräkningen av egenfinansiering ska ingå i
egna medel. Från och med budget 2020 kommer finansnettot inte att ingå i
beräkningen.
Vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att åtgärda det
prognosticerade underskottet avseende länstrafiken.
Det prognosticerade underskottet avser serviceresor. Utifrån att kostnadsutfallet
till stor del påverkas av regelverket för resorna, har frågan i månads- och
tertialrapporter lyfts till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. I
budgetprocessen för 2020 valde nämnden att behålla befintligt regelverk och
hänvisade frågan till budgetberedningen. I regionfullmäktiges budgetbeslut för
2020 finns ett tillskott som motsvarar det prognosticerade underskottet för 2019.
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Vilka åtgärder som Region Jönköpings län avser vidta för att åtgärda
underskottet i den kirurgiska vården.
Den ekonomiska obalansen inom Kirurgisk vård följs kontinuerligt. Ledningen för
kirurgisk vård träffar regiondirektör, ekonomidirektör och hälso- och
sjukvårdsdirektör löpande för att gå igenom det ekonomiska läget,
handlingsplanen för ekonomi i balans och vilka effekter handlingsplanen har. Vid
behov kompletteras handlingsplanen och förväntade effekter. Även nämnden för
folkhälsa och sjukvård träffar direktören för kirurgisk vård löpande för
avstämning av pågående åtgärder.

Kommentarer avseende pwc:s granskningsrapport
Pwc rekommenderar att balansräkningen inkluderas i delårsrapporten i stället för
att bifogas.
I delårsrapporten per augusti 2020 kommer balansräkningen att inkluderas i
rapporten.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06
Granskning av delårsrapport 2019:2 daterad 2019-10-23
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 daterad 2019-10-23
Sakkunnigt biträde pwc:s rapport Granskning av delårsrapport 2019
daterad oktober 2019

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 219-250
Tid:

2019-11-12 kl.09.00-12.10

Plats:

Regionens hus, sal A

§233

Granskningar
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar fördelning av följande
granskningar:
 Granskning delårsrapport 2019:2 – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård dnr: 2019/2536
 Granskning av intern styrning och kontroll – fördelat till
nämnd för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen dnr: 2019/2535
 Granskning av avvikelsehanteringen – fördelat till
regionstyrelsen och nämnd för folkhälsa och sjukvård
dnr: 2019/2534

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 103-120
Tid:

2019-11-05, kl 09:00-15:20, 2019-11-06, kl 09:0019:20.

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 111

Revisorernas bedömning av delårsrapport
2019:2
Diarienummer: 2019/2536
Regionrevisionens ordförande, Thomas Werthén, M redovisar
regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2019:2.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Desiré Törnqvist (S)
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Elisabeth Englund (KD)

Anders Bengtsson (M)

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 18
Försäljning av aktier i Reftele Biogas AB
Diarienummer: RJL 2020/91
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Godkänna försäljning av 100 aktier i Reftele Biogas AB.
Sammanfattning
Region Jönköpings län innehar sedan år 2008 100 aktier i Reftele Biogas
AB. Bolagets verksamhet har inte utvecklats så som det var tänkt och
samtliga aktieägarrepresentanter har enats om att avsluta sitt engagemang
och sälja aktierna till en av ägarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09
 Balansräkning Reftele Biogas AB
 Landstingsstyrelsens beslut att teckna aktier 2008
 Överlåtelseavtal aktier
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Försäljning av aktier i Reftele Biogas
AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner försäljning av 100 aktier i Reftele Biogas AB.

Sammanfattning
Region Jönköpings län innehar sedan år 2008 100 aktier i Reftele Biogas AB.
Bolagets verksamhet har inte utvecklats så som det var tänkt och samtliga
aktieägarrepresentanter har enats om att avsluta sitt engagemang och sälja aktierna
till en av ägarna.

Information i ärendet
Bakgrund
Dåvarande Landstingsstyrelsen beslutade 2008-09-09 att teckna 100 aktier i
Reftele Biogas AB till en teckningskurs på 200 kronor per aktie. Bakgrunden var
att Naturbruksgymnasiet i Stora Segerstad 2006-2008 deltog i en förstudie kring
möjligheter att av gödsel framställa biogas. Förstudien ledde till att ett förslag togs
fram om att tillsammans med intresserade lantbrukare skapa en gemensam
biogasanläggning och därmed även en möjlig inkomstkälla för lantbruket. Tanken
var att utnyttja redan nödvändiga transpoorter och ”mellanlanda” gödseln på en
biogasanläggning för att därefter spridas eller försäljas.
För drift av biogasanläggningen bildades Reftele Biogas AB år 2008. Enligt
kalkyler som gjordes skulle bolaget redan efter två år ge ett positivt resultat.
Gislaveds kommun förband sig att teckna avtal om leverans av biogas till
Ölmestadsskolan i Reftele. Inbjudan att teckna aktier gick till de lantbrukare och
dåvarande Landstinget i Jönköpings län som varit med och finansierat förstudien.

Nuläge
I verksamhetsberättelse för Reftele Biogas framgår att bolaget går på sparlåga då
det som planerades för i Gislaveds kommun inte har genomförts. 2019-11-27
kallade Reftele Biogas AB till aktieägarmöte. Där redogjordes för bolagets
ekonomi där det framkom att bolaget har ekonomiska tillgångar som efter
avvecklingskostnader av bolaget kommer att vara strax under 200 000 kronor. För
en eventuell köpare av aktiebolaget finns det också en ackumulerad förlust. Mötet
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var enigt om att bolaget (alla aktier) skall säljas i till första hand någon av
aktieägarna (hembud), eller i andra hand till ett företag som handlar med
aktiebolag.
Göran Johansson, aktieägare, anmälde sitt intresse för ett eventuellt köp av
bolaget, och ställde sig bakom detta. Avtalsförslag där köparen erlägger 200 000
kronor för bolaget vilket för Region Jönköpings län innebär en försäljning av de
100 aktierna för totalt 9 500 kronor. Region Jönköpings län har vid aktieägarmöte
i bolaget varit representerade från Stora Segerstads naturbruksgymnasium.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09
Balansräkning Reftele Biogas AB
Landstingsstyrelsens beslut att teckna aktier 2008
Överlåtelseavtal aktier

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regional utveckling, ekonomichef
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf regiondirektör

Mattias Olsson
Finanschef

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22
Tid:

2020-01-14 kl. 08:30

Plats:

Insikten, Kulturhuset Spira

§ 15
Intern kontrollplan 2020
Diarienummer: RJL 2019/3004
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
 Fastställa intern kontrollplan för 2020.
 Att slutredovisning återredovisas till nämnder och styrelse i februari
2021.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-12-18
 Intern kontrollplan 2020
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl föreslår följande tillägg i beslutet lydande:
Att slutredovisning återredovisas till nämnder och styrelse i februari 2021.
Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller förslag om tillägg från Marcus Eskdahl.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2019-12-18
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Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 fastställer intern kontrollplan för 2020

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag
till intern kontrollplan för 2020.

Information i ärendet
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.
Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2020 utgörs av den
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2019-12-18
Intern kontrollplan 2020

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

MISSIV
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Lars Wallström
Controller

1

2019-12-16

RJL 2019/3004

Regionledningskontoret

Intern kontrollplan 2020
Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två
inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:



tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål
och ekonomiska ramar
verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet
bedrivs på säkrar:






följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2020 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten.

2
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Regionövergripande kontrollplan för 2020

1

Kontrollmoment

Syfte/frågeställning

Metod/underlag

Berörda verksamhetsområden

Attest av
löneutbetalningar.

Sker månadsvisa attester
av lönerna via
budgetansvariga chefer
enligt fastställda rutiner?
Den uppföljning som
gjordes 2018 av 2017 års
kontrollmoment visade att
påtalade brister inte hade
åtgärdats. Uppföljningen
av detta upprepas därför
under 2020.
Finns det en bra process
för beslut, planering och
genomförande av stora
investeringar?

Kontroll via uttag av information i
lönesystemet Heroma.

Samtliga
verksamhetsområden.

(Följsamhet till policy,
riktlinjer)
(Ändamålsenliga
system och rutiner)

2

Besluts- och
genomförandeprocess
av större investeringar.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)
(Skydd mot förluster)

3

Affärer och
transaktioner inom
rörelsekapitalförvaltningen.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

Reservrutiner, IT
(Följsamhet till
riktlinjer och policys)
(Skydd mot förluster)

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret (Ekonomiavdelningen och HR-funktionen).
Rapport lämnas senast 28 feb 2020.

Kontrollmomentet genomförs efter
urval av ett eller två stora
investeringsobjekt där hela
processen studeras.
Genomgång av planer och
beslutsdokument. Intervjuer med
berörda personer.

Verksamhetsområden
som bedriver sjukvård,
Verksamhetsstöd o
service,
Regionledningskontoret.

Kännbar/
möjlig.

Regionledningskontoret
(finanssektionen).

Allvarlig/
mindre
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Allvarlig/
mindre
sannolik.

Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontorets
ekonomiavdelning.

Finns det tillförlitliga
rutiner för den del av
kapitalförvaltningen som
förvaltas i egen regi?
Finns det interna regelverk
(beslutsordning m m) i
tillräcklig omfattning?

Rapport lämnas senast 30 april
2020.
Genomgång av rutiner och
regelverk.
Stickprovskontroller på genomförda
affärer.
Intervjuer med berörda
handläggare.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen).

(Skydd mot förluster)
4

Väsentlighetoch
riskbedömning
Kännbar/
sannolik.

Finns det nödvändiga
reserv- och katastrofrutiner
för kritiska IT-system?

Rapport lämnas senast 5 juni 2020.
Utifrån ett urval av de mest kritiska
IT-systemen kontrollera om det
finns reservrutiner för att klara av
systemnedgångar och stillestånd.
Kontroll av dokumentation.
Intervjuer med berörd personal.
Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen). Samverkan
sker med IT-centrum.
Rapport lämnas senast 15 sep 2020.
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5

Medverkan i
styrelse/råd (advisory
board) inom
läkemedels- och
medicintekniska
industrin.

Finns det tydliga riktlinjer
och rutiner och hur är
följsamheten till dessa?
Sker uppföljning av
efterlevnad?

(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

6

Reseräkningar.
(Ändamålsenliga och
väl dokumenterade
system och rutiner)

Klarar personalen att skapa
korrekta reseräkningar?
Uppstår fel och vilka
rättelser görs via
lönefunktionen?

Intern representation.
(Följsamhet till lagar,
riktlinjer och policys)

Verksamhetsområden
som bedriver sjukvård.

Kännbar/
mindre
sannolik.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
möjlig.

Samtliga
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

Kontrollmomentet leds av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen). Samverkan
sker med verksamhetsområdenas
ekonomifunktioner.
Rapport lämnas senast 15 okt 2020.
Stickprov på reseräkningar i
kombination med intervjuer med
lönehandläggare och berörd
personal.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen i samverkan
med HR-funktionen).

(Skydd mot förluster)

7

Genomgång av dokumentation.
Intervjuer med ett urval av
verksamhetschefer.

RJL 2019/3004

Finns det följsamhet till
riktlinjerna?

Rapport lämnas senast 13 nov 2020.
Stickprov på inköp och
beställningar. Avstämning mot
möten och sammankomster.
Eventuell komplettering sker via
intervjuer.
Kontrollmomentet utförs av
Regionledningskontoret
(ekonomiavdelningen) tillsammans
med verksamhetsområdenas
ekonomifunktioner.
Rapport lämnas senast 15 dec 2020.

Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna
regionövergripande kontrollplan.
Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2020
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till regiondirektören. Efter
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2020
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2021.
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