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Tjänstemän
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Mats Bojestig, hälso- och 
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Siw Kullberg, kanslidirektör
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Ersättare
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Elisabeth Englund (KD)
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2020-03-03
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Centrala samverkansgruppen 2020-03-17

Centrala samverkansgruppen 2020-03-27
Centrala samverkansgruppen 2020-04-01
Centrala samverkansgruppen 2020-04-03
Personaldelegationen 2020-02-05
Bostadsbyggen i Jönköping Utveckling AB 2020-03-11
Höglandets samordningsförbund 2020-03-05
Finnvedens samordningsförbund 2020-03-19

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden
Utgående skrivelser
 
Övrigt

Verksamhetsberättelse och bokslut Småland Blekinge Halland South Sweden 2019
Protokoll från Jönköpings kommun gällande Medborgarförslag om gratis mensskydd i skolan
Information från Skatteverket

Ärendelista 2020-03-18—05-04

Regeringsbeslut Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021-
2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden – II 7
Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för ett nationellt 
socialfondsprogram för perioden 2021-2027 – I 2
Uppdrag att förbereda programperioden 2021-2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom 
målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik – II 6
Uppdrag att ta fram förslag till regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
programperioden 2021-2027 – II 8
Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av 
covid-19-utbrottet – II 2
Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning mm som behövs i vården till 
följd av spridningen av covid-19 – I:1
Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat 
sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 – I:7

RJL 2020/181



Uppdrag att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027 – II 3
Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 – I:3
Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om information till allmänheten med 
anledning av utbrottet av det nya coronaviruset – II:6
Uppdrag om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och 
annat material till följd av spridningen av covid-19 – I:2
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt II 3
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 
Näringsliv – I 1
Framställning om förlängd tid för uppdraget att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete – II 5

Cirkulär från SKR Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer
Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte 
förbundsområdet ingående organisationer
Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen mm
Feriearbete/Sommararbete 2020
Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020
Budgetförutsättningar för åren 2020-2023
Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist mm

Beslut/Meddelande från SKL
Arbetsmiljöverket
Övrigt



     

2020-05-05 RJL 2020/182

Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 
2020-03-18--05-05 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-05-12
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef Vårdcentralerna 
Bra Liv

RJL 2020/193 2020-03-13 Charlotta Larsdotter

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef Vårdcentralerna 
Bra Liv

RJL 2020/193 2020-04--30 Charlotta Larsdotter

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef för barn- och 
ungdomsenheten 

RJL 2020/306 2020-04-14 Agneta Ståhl

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef akutkliniken, 
Länssjukhuset Ryhov 

RJL 2020/306 2020-02-23 Agneta Ståhl

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef medicin- och 
geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset Eksjö 

RJL 2020/306 2020-03-26 Agneta Ståhl

RS 4.2.2 Förordnande av chefsöverläkare inom Psykiatriska 
kliniken, Värnamo

RJL 2020/2994 2020-04-01 Micael Edblom

RS 4.3.3 Mottagande av gåva RJL 2020/928 2020-04-08 Camilla Holm
RS Slutredovisning område inköp RJL 2018/2215 2020-04-29 Arne Andersen
RS 4.4.1 Anmälningsärenden område inköp RJL 2020/586

RJL 2020/234
RJL 2019/1471
RJL 2020/120
RL 2019/2637
RJL 2019/1173
RJL 2020/478
RJL 2019/1104
RJL 2020/523
RJL 2020/579
RJL 2020/459
RJL 2020/579
RJL 2019/3062
RJL 2019/1044

2020-03-31 Arne Andersen

RJL 2020/182



RJL 2019/2583
RJL 2019/2922
RJL 2017/906
20/266
RJL 2017/906
20/260
20/193
20/197
RJL 2020/346
20/196
RJL 2018/3470
20/255
20/154
RJL 2017/906

RS 4.4.1 Anmälningsärenden område inköp 20/343
19/95
RJL 2020/702
RJL 2020/384
RJL 2020/141
20/317
RJL 2019/2344
RJL 2019/1241
RJL 2929/1472
RJL 2019/2586
RJL 2020/954
20/315
RJL 2018/1628
20/322
20/332
20/342
20/351
20/374
20/401
RJL 2020/1007
RJL 2019/1521
RJL 2020/583
RJL 2019/1421
RJL 2020/430

2020-04-29 Arne Andersen



20/376
20/382
20/394
20/208

RS 4.5.3 Anmälningsärende regionfastigheter RJL 2019/1157 2020-03-31 Arne Andersen

RS 4.5.3 Anmälningsärende regionfastigheter RJL 2015/1792 2020-04-30 Arne Andersen

RS 4.1.3 Laglighetsprövning enl kommunallagen RJL 2020/950 2020-04-14 Johan Cederlund



Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-05-12

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
Direktiv till 
styrelse enl 
Budget 2020

Åtgärder för taksäkerhet på Länssjukhuset 
Ryhov

RJL 2020/737 2020-04-08 Jane Ydman

RJL 2020/182



PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 30-
42
Tid: 2020-03-18 kl. 09:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 38

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa, utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430

Beslut 
Nämnden

1. Ställer sig bakom följande tillägg  som lämnats i nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande 
värderingar och alla människors lika värde.

2. Föreslår tillägg på sid. 7, sista meningen i stycket om bidrag till 
övriga ungdomsorganisationer: Verksamhetsbidraget fördelas …… 
för bidragsåret i enlighet med denna policy.

3. Föreslår ändringar på sid. 9,
Arrangörsbidrag byter namn till Arrangemangsbidrag
Utvecklingsbidrag byter namn till Projektbidrag
där eventuella juridiska konsekvenser kan finnas, gällande byte av 
namn, utreds inför regionstyrelsens behandling.
Första meningen i det stycket ändras till: Bidraget syftar till att 
stödja, bredda och förnya….. i hela länet. Kan ges till etablering, 
produktion och utveckling. Bidraget kan utgå ………

4. I övrigt godkännes föreslagen policy för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa och utbildning och kultur.

Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för 
kulturbidrag i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och 
utbildning och kultur.  Revideringen har utgått från de förslag till 
förändringar som revisionen presenterat

Ärendet har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård och nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.



PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 30-
42
Tid: 2020-03-18 kl. 09:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för de tillägg som lämnades vid nämnden för folkhälsa 
och sjukvård: På sid 1, lägga till meningen:
”Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande värderingar och 
alla människors lika värde.”

Ulf Svensson (SD) överlämnar gemensamt yrkande från Moderaterna och 
Sverigedemokraterna enligt bilaga 1. I yrkandet instämmer Olle Moln Teike 
(SD).

Adam Starck (S) och Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till föreliggande 
förslag samt överlämnar yrkanden från koalitionen enligt bilaga 2.

Kristina Nero (V) överlämnar yrkande från Vänsterpartiet enligt bilaga 3, 
samt yrkar bifall till tillägget som föreslogs i nämnden för folkhälsa och 
sjukvård.

Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till koalitionens ändringsyrkanden 
bilaga 2, samt yrkar bifall till tillägget som föreslogs i nämnden för 
folkhälsa och sjukvård.  Vidare yrkar Monica Samuelsson avslag på 
Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkande samt Vänsterpartiets 
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot framlagda yrkanden från 
Moderaterna och Sverigedemokraterna (bilaga 1) och behandlar dem sida 
för sida.

Votering begärs och genomförs på yrkandena gällande sid, 1, sid 6, sid 8 
och sid 9 med följande propositionsordning: (JA) för avslag och (NEJ) för 
bifall.



PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 30-
42
Tid: 2020-03-18 kl. 09:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

JA röstar följande ledamöter:
Kristina Nero (V), Per Svenberg (S), Adam Starck (S), Hans Jarstig (KD), 
Raymond Pettersson (C), Helen Skogelin Torvaldsson (BA), Annki Stark 
(S), Jon Heinpalu (MP), Monica Samuelsson (KD), Rune Backlund (C). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Gun Lusth (M), Olle Moln Teike (SD), Ulf Svensson (SD), Ann-Katrin 
Löfstedt (M), Dan Sylvebo (M).

Omröstningsresultat
Nämnden har alltså funnit samma utfall på samtliga voteringar.
10-JA röster, mot 5 NEJ-röster. Därmed bifalls föreliggande förslag på 
sidorna 1, 6, 8 och 9.

Beslutsgång
Därefter ställer ordföranden koalitionens förslag till ändringar (bilaga 2) på 
sid 7 och 9 under proposition och finner dem antagna.
Nämnden föreslår även att där eventuella juridiska konsekvenser finns 
gällande byte av namn utreds inför regionstyrelsens behandling. 

Slutligen ställer ordförande Vänsterpartiets yrkanden (bilaga 3) under 
proposition och finner dem avslagna.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
3



ANA 2020-03-18

Pkt 14 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom folkhälsa utbildning och kultur

Yrkande från Moderaterna och Sverigedemokraterna i ärende 14, Policy och riktlinjer för 
bidragsgivning inom områdena folkhälsa utbildning och kultur.

(Sidan 1)

Vi yrkar att det på sidan 1 läggs till följande.

Stöd ges inte till organisationer som uppmuntrar till etnisk eller kulturell enklavisering i syfte att skapa parallella 
samhällsstrukturer.

Skäl för yrkandet
Tillägget ovan är ett förtydligande av Region Jönköpings läns bidragsgivning som bör, med utgångspunkt i 
bidragskriterierna inkludering och demokrati, bidra till att integrationen ska fungera. Bidragspolitiken inom 
Region Jönköpings län bör förhålla sig till ett mer diversifierat samhälle och vad skattebetalarnas pengar aktivt 
ska stödja och inte.

Region Jönköpings län slår vakt om föreningsfriheten och privatfinansierade organisationer har all rätt att 
bedriva sin verksamhet inom lagens ramar, men det offentliga har ett ansvar att inte spä på segregation och 
polarisering. Segregationsproblemen är tillräckligt omfattande och ska definitivt inte fördjupas ytterligare med 
skattemedel.

(Sidan 6)

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel tillföras kontot för regionstyrelsens oförutsedda 
utgifter.

Skäl för yrkandet: Man ska inte tilldelas mer än sökt bidrag.

(Sidan 8)

Bidrag till pensionärsorganisationer

Särskilda villkor

Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom länet och lokalföreningar i 
minst fem av länets kommuner.

Större möjligheter till fler föreningar.

(Sidan 9)

Arrangörsbidrag

Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd för att uppnå:

 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare.



Skäl för yrkandet: Vi vill inte låsa oss vid att bara bidra till kulturarrangemang med professionella utövare. 
Även amatörteater och lokala alternativ ska kunna ansöka om bidrag.

För Moderaterna, För Sverigedemokraterna,

Dan Sylvebo Ulf Svensson



Koalitionen – ändringsyrkanden i policy för bidragsgivning

Sidan 7

Tillägg sista meningen i stycket om bidrag till övriga ungdomsorganisationer

Verksamhetsbidraget fördelas …… för bidragsåret i enlighet med denna policy

Sidan 9 

Arrangörsbidrag byter namn till Arrangemangsbidrag

Utvecklingsbidrag byter namn till Projektbidrag

Första meningen i det stycket ändras till

Bidraget syftar till att stödja, bredda och förnya….. i hela länet. Kan ges till etablering, 
produktion och utveckling. Bidraget kan utgå ………



Ärende 14 Policy för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur

Vänsterpartiet yrkar:

- att vid översynen, för att samla handläggningen av skilda bidragskategorier, koordinera 
terminologin för att undvika missförstånd: verksamhetsbidrag/projektbidrag (folkhälsa) respektive 
verksamhetsbidrag/arrangörsbidrag/utvecklingsbidrag (utbildning och kultur).

- att efter ett första år i bruk görs en utvärdering av de nya bedömningskriterierna  i ansökan för olika 
kulturbidrag samt att resultatet av utvärderingen delges nämnden. 

- att begreppet nyskapande i handlingar och ansökningar definieras att omfatta såväl konstnärliga 
bedömningar som ”spridning av bred och mångsidig kultur i hela länet” enligt kulturplanen.

Kristina Nero (V) 
2020-03-18



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 29-42
Tid: 2020-03-05 kl. 09:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 36

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa, utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Godkänna föreslagen policy för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa och utbildning och kultur.

2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att göra redaktionella 
justeringar i policyn.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för 
kulturbidrag i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och 
utbildning och kultur.  Revideringen har utgått från de förslag till 
förändringar som revisionen presenterat

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att samverkan med civilsamhället vävs in i texten och 
att ett antal redaktionella justeringar görs. 

Dan Sylvebo (M) anmäler att Moderaterna återkommer i ärendet vid 
nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslutets antal sidor
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-02-25 RJL 2019/2430

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Policy för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa och utbildning och 
kultur
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige

 Godkänna föreslagen policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa 
och utbildning och kultur.

Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för kulturbidrag 
i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur.  
Revideringen har utgått från de förslag till förändringar som revisionen 
presenterat.

Information i ärendet
Vid revisorernas granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet angav revisorerna att nämndens 
interna kontroll inte fullt ut är tillräcklig. Bedömningen grundades på att det för 
vissa bidragsslag inte tydligt angavs i riktlinjerna hur bidrag ska fördelas, att det 
saknades tydliga rutiner för processen samt hur uppföljning av dessa bidrag 
hanteras. Beslut har tagits som en följd av revisionen att en ny policy bör arbetas 
fram som se över detta. 

För bidragen inom utbildning och kultur har policyn tydligare knutits till den 
regionala utvecklingsstrategin samt den regionala kulturplanen. Kopplingen till 
den regionala kulturplanen är tydligt fastställd och är det styrdokument som, 
utöver policyn, i första hand används vid bedömning av samtliga kulturbidrag. 

Målet med bidragen i denna policy är att stödja och stimulera verksamheter i hela 
länet som bidrar till denna utveckling. 

Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och 
kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull 
fritid för länets invånare.
Stöden ska bidra till att:



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/2430

- stärka och utveckla demokratin i hela länet
- ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet
- utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela länet
- bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet
- främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare
Vid revisorernas granskning framkom det även att en organisationsöversyn bör 
genomföras för att samla handläggningen av nämndens samtliga 
bidragskategorier. Nära samverkan sker idag mellan utbildning och kultur och 
regional utveckling. För att samla handläggningen och få ett lika sätt att hantera 
ansökningar och utbetalningar planeras att för 2021 använda det statliga systemet 
som kallas Nyps. Systemet används idag i hela Sverige för de statliga 
finansieringsmedlen (1:1-medel) inom regional utveckling. Region Jönköpings län 
har delgivit Tillväxtverket som förvaltar systemet att intresse finns för att även 
använda Nyps för andra bidrag. Denna önskan samt arbete gör även andra 
Regioner i Sverige. Planen är att det ska vara möjligt 2021 och då skulle alla våra 
bidrag inom Region Jönköpings län kunna hanteras i detta system. En rättssäker 
process och transparens skulle då gälla för alla våra olika stöd och bidrag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård, Utbildning och kultur

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional 
utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
Regional utveckling



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 57

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

1. Godkänna föreslagna förslag till förändringar i policyn för 
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och 
kultur, med följande tillägg i fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande 
värderingar och alla människors lika värde

2. Nämnden ser behov av att revidera policy för bidragsgivning när 
planen för framtidens hälso- och sjukvård är fastslagen.

Reservationer
Thomas Bäuml och Lisbeth Andersson, (M) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.

Mona Milton (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera reglerna i policyn för 
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.

Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Maria List Slotte, utredare 

Folkhälsa och sjukvård
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur 
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår nämnden godkänna föreliggande förslag till policy, 
med följande tillägg i fjärde stycket på sid. 1:
Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande värderingar och 
alla människors lika värde,

samt att följande tillägg görs i beslutssatsen:
Nämnden ser behov av att revidera policy för bidragsgivning när planen för 
framtidens hälso- och sjukvård är fastslagen.

Elisabeth Töre (V) instämmer i ovan tilläggsyrkande.

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att ett tillägg i form av ett nytt 
stycke görs på sid. 1 i policyn, bilaga 1.

Mona Milton (SD) yrkar att ett antal tillägg och strykningar görs i policyn, 
bilaga 2, samt instämmer i Moderaternas tilläggsyrkande.

Ordföranden yrkar avslag på Moderaternas och Sverigedemokraternas 
yrkanden. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
godkänner föreliggande förslag till policy för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur, med de av ordföranden 
föreslagna tilläggen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Policy och riktlinjer för bidragsgivning 
inom områdena folkhälsa och 
utbildning och kultur
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Godkänna föreslagna förslag till förändringar i policyn för bidragsgivning 
inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.

Sammanfattning
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera reglerna i policyn för 
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.

Information i ärendet
Texten i det avsnitt som beskriver folkhälsoområdet har uppdaterats enligt ny 
begreppsformulering och att målen för folkhälsoarbetet har anpassats från tidigare 
11 till 8 nationella målområden.

Det finns önskemål från Folkhälsa att dela eller särskilja policy mellan områdena 
Folkhälsa och Kultur och utbildning då de hanteras i olika nämnder.
Det finns också önskemål från Folkhälsa att se över policy för bidragsgivning 
inom folkhälsoområdet på ett djupare plan inom de närmaste åren.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Jesper Ekberg 
Folkhälsochef



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43

Tid: 2020-03-04 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 36

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, 
utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430

Beslut 
Presidiet

 Avvaktar med beslut till nämndsammanträdet.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera reglerna i policyn för 
bidragsgivning inom områdena Folkhälsa samt Utbildning och kultur.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur 
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
1



 1(10)

2020-02-17 RJL 2019/2430

Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Policy för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och 
kultur

Policy
Den regionala utvecklingsstrategin 2020- 2035 är en viktig utgångspunkt för 
policyn för att skapa attraktivitet och tillväxt tillsammans med andra aktörer där 
förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är 
avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver företag och investerar.  De 
söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, 
service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka 
och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs 
och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som 
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett 
samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.

Målet med bidragen i denna policy är att stödja och stimulera verksamheter i hela 
länet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att skapa 
meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och 
integration i samverkan med civilsamhället.

Denna policy avser bidrag inom kultur, demokrati och folkhälsa. 

Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och 
kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull 
fritid för länets invånare.
Stöden ska bidra till att:

 stärka och utveckla demokratin i hela länet

 ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet

 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela 
länet
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 bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet

 främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare

Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt att beakta:

 FN:s barnkonvention och deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

 ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för 
personer med olika funktionsvariationer

 förutsättningar för ett livslångt lärande samt den demografiska strukturen

 föreningen/organisationens självständiga och oberoende roll 

Allmänna förutsättningar för bidrag
Verksamhetskrav
Verksamheter som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och 
ha hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska 
och/eller sociala funktioner. Med demokratiskt uppbyggda avses att 
medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De verksamheter 
som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen 
av länet. 

Administrativa rutiner -beslutsordning  

Ansökan
Ansökan om bidrag ska ske via Region Jönköpings läns plattformar. Ansökan ska 
vara inlämnad senast sista datum för ansökan och vara fullständig. Sen inkommen 
eller ej fullständig ansökan handläggs inte. 

Handläggning
Efter sista ansökningsdatum bereds ansökningar i enlighet med gällande riktlinjer.

Beslut
Beslut fattas i politisk nämnd eller enligt delegationsordning. 

Uppföljning och kontroll
Alla former av bidrag ska återrapporteras i enlighet med framtagna riktlinjer i 
syfte att säkerställa att bidrag används på ett riktigt sätt.

Ett bidrag som inte används på det sätt som beslutats ska återbetalas. 
Återbetalningsskyldighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga 
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grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om 
redovisning uteblir. 

Region Jönköpings län har rätt ta del av räkenskaper och andra uppgifter som 
krävs för kontroll av bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett 
ändamål.

Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske 
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga 
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till 
respektive nämnd.

Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidrag kan utgå till förening som verkar inom ramen för ett eller flera av Sveriges 
övergripande målområden för folkhälsoarbetet; "att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".  

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

Bidragets syfte
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att arbeta för en jämlik hälsa.

Hälsa gäller individen och handlar inte bara om vilket hälsotillstånd man har 
fysiskt och psykiskt utan också om den upplevda hälsan. Att anse sig ha en god 
hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller funktionshinder, liksom 
att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs som god hälsa. 
Levnadsvillkor påverkar också hälsan. Livsvillkoren formas av det samhälle vi 
lever i, strukturerna och välfärdssystemet, och har nära samband med socialt 
nätverk och omgivning. 

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att arbeta med folkhälsa 
handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer (socialt, 
kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) för att förbättra 
människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill 
ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor.
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Bidragskonstruktion och fördelning
Bidragsgivningen kan ges genom organisations- och verksamhetsbidrag eller 
projektbidrag. 

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet. 

Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen; 
 

 samverkar med regionen och andra aktörer
 har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka 

antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter 
 arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar för allas hälsa i länet
 arbetar ur ett mångfaldsperspektiv 
 kompletterar regionens folkhälso- och sjukvårdsarbete
 bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning

Projektbidrag
För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett 
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt.  Projekt 
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala 
aktörer. 

Särskilda villkor
Funktionshinderorganisationer
Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation. 
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I 
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda:

 vara partipolitiskt och religiöst obunden
 medlemmar har erfarenhet av egen funktionsnedsättning eller företräder 

personer med funktionsnedsättningar 
 medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning

Funktionsrätt Jönköpings län
Del av bidrag ges till Funktionsrätt för samordning och gemensam 
intressebevakning för organisationens medlemsföreningar. Bidraget ska täcka del 
av organisationens kostnader för

 administration
 lokalkostnader
 samverkan med regionen
 verksamhet och information i syfte att öka kunskap om olika 

funktionshinder
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Bidraget ska årligen uppgå till cirka 20 prisbasbelopp. 

Nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter
Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större 
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där 
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet

Idrottsrörelsen
Bidrag kan utgå till inom regionen verksamma distrikts- och specialförbund 
anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen 
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län. 
Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation (SISU 
idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram.

Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är
 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
 arbete för ökad delaktighet av personer utifrån ett mångkulturellt perspektiv
 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller 

fysiska funktionsnedsättningar

Bidrag inom utbildning och kulturområdet
Bidrag till studiedistrikt
Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma inom länet och som främjar 
länsinvånarnas behov och intressen av bildning, gemenskap och kultur. 
Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via 
Folkbildningsrådet. 

Bidrag till idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SISU) 
anvisas ur ramen för bidrag till Idrottsrörelsen.

Bidragets syfte
Studiedistrikten ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönkö-
pings län för stöd och samordning av 

 administration
 utbildning av cirkelledare, funktionärer och förtroendevalda 
 anordnande av kulturarrangemang. 

Bidraget ska stödja studiedistriktens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 
förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet. 

Särskilda villkor 
Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets tretton kommuner.
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Bidragskonstruktion och fördelning
Den av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet anvisade ramen 
fördelas med
 60 procent som organisationsbidrag

Bidraget beräknat för varje studiedistrikt som relativ andel av 
statsbidragstilldelning under de två föregående åren före ansökningsåret. 

 35 procent som verksamhetsbidrag 
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens antal studietimmar 
året före ansökningsåret. Studietimmar för samarbetsprojekt inom 
folkhälsoområdet är inte bidragsgrundande.

 5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang.
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens kulturarrangemang 
under de två närmast föregående verksamhetsåren. 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet.

Bidragets syfte
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och 
deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för 
administration och verksamhetsbidrag är ett stöd till utbildning av ledare, 
funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland 
ungdomar. 

Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor 
Bidrag kan utgå i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag

 organisationsbidrag beräknas som summan av två delar
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i 
   regionfullmäktige
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation 
   utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige

 resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som kan ges till 
ungdomsorganisationer som kvalificerat sig för organisationsbidrag. 
Bidragets storlek bedöms utifrån verksamhetens omfattning för föregående 
verksamhetsår (årsredovisning). 

Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel fördelas jämt till 
de bidragsberättigade ungdomspartierna som bedöms uppfylla kriterier och lämnat 
in ansökan. 

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län 
och har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet.



 7(10)

2020-02-17 RJL 2019/2430

 för politiska ungdomsorganisationer utgår bidraget ur anslaget till politiska 
ungdomsorganisationer

 för nykterhetsorganisationer och funktionshinderorganisationer utgår 
bidraget ur folkhälsoanslaget 

Bidragets syfte
Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom 
medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning.

Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett 
stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda.

Särskilda villkor 
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom 
länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem avses 
en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och 
accepterats i organisationen. 

Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt 
inflytande över verksamheten.

Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag kan utgå i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Av den av 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet anvisade utgiftsramen 
fördelas
 60 % som organisationsbidrag 
 40 % som verksamhetsbidrag

Organisationsbidraget består av:
 ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation 
 ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i 

proportion till varje organisations medlemsantal.

Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av varje organisations 
verksamhetsplan för bidragsåret. 

Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidrag kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i länet. 
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för 
medlemskap för alla pensionärer.

Bidragets syfte
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i länet. 
Bidraget är avsett för administration men även för information och utbildning av 
organisatörer och förtroendevalda. 
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Särskilda villkor 
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom 
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.

Om organisationen har medlemmar som inte är förtids- eller ålderspensionärer, 
ska de bidragsberättigade medlemmarna vara i majoritet och ha ett reellt infly-
tande över verksamheten.

Bidragskonstruktion och fördelning
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt

 85 % baseras på antalet medlemmar
 15 % baseras på antalet lokalavdelningar

Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.

Kulturbidrag
Bidragets syfte
Syftet med bidragsgivning är att utifrån regional utvecklingsstrategi och den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd i form av

 verksamhetsbidrag 
 arrangörsbidrag 
 utvecklingsbidrag 
 kultur- och arbetsstipendier

Verksamhetsbidrag
Bidrag kan utgå till i länet verksamma organisationer (juridiska personer) som 
bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak och där 
verksamheten bedöms vara viktig i länets kulturpolitiska infrastruktur. 

Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet ska:
 bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin samt 

kulturplanen
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling, 

attraktionskraft och livsmiljö samt bidra till tillgång till kultur i hela länet
 samarbeta och samverka med andra aktörer
 arbeta med ett hållbarhetsperspektiv och bidra till en hållbar utveckling 

inom de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
 arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den 

regionala kulturplanen

Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.
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Arrangörsbidrag 
Bidrag i form av arrangörsstöd kan utgå för kulturarrangemang i Jönköpings län 
inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, 
bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd 
för att uppnå: 

 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare 
 förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i hela länet 
 förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid
 en positiv utveckling av lokala arrangörer

Arrangörsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och kan 
inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till 
största delen är finansierad av Region Jönköpings län. 

Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis 
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin 
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet. 

Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.

Utvecklingsbidrag 
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan utgå och sökas av juridiska personer såsom 
föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser och kommuner. 

En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egen insats 
alternativt från annan aktör. 

Utvecklingsbidrag bedöms även utifrån den regionala kulturplanens prioriteringar.

Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000 
kronor.

Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.

Kultur- och arbetsstipendier
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och 
uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild 
och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom 
konstområdena. Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under 
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viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och 
uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

När det gäller Kulturstipendium nomineras kandidater och när det gäller 
arbetsstipendium skickas ansökan in från den sökande. 

Ansökningsperiod kommuniceras via regionens plattformar.
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Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Policy för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och 
kultur

Policy
Den regionala utvecklingsstrategin 2020- 2035 är en viktig utgångspunkt för 
policyn för att skapa attraktivitet och tillväxt tillsammans med andra aktörer där 
förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är 
avgörande för att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är 
människor som bidrar med kompetens, som driver företag och investerar.  De 
söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med arbete, 
service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka 
och ta del av samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs 
och utvecklas med, en rik och varierad fritid och ett socialt sammanhang som 
möjliggör växande är de starkaste förebyggande och hälsofrämjande faktorerna ett 
samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i denna helhet.

Målet med bidragsgivning inom rubricerade områden är att stödja och stimulera 
ideell verksamhet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att 
skapa meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet 
och integration i samverkan med civilsamhället.Inom såväl folkhälsa, bildning 
som kultur finns en gedigen ideell verksamhet inom det civila samhället som 
bidrar till att förverkliga regionens vision om Ett bra liv i en attraktiv region. 
Att erbjuda länsinvånaren sjukvård är en av regionens huvuduppgifter men att 
arbeta med förebyggande insatser är minst lika viktigt. Ett aktivt folkhälsoarbete 
är en central fråga och regionens vision "För ett bra liv i en attraktiv region" 
knyter ihop regionens ambitioner inom områden som folkhälsa, hälso- och 
sjukvård, tandvård samt regional utveckling (utbildning och kultur). Genom 
bidrag till ideella aktörer, organisationer, föreningar och inom kulturområdet även 
till enskilda personer så skapas förutsättningar för verksamheter som ger fler 
länsinvånare möjlighet att uppleva god hälsa och en bättre livskvalitet.

Denna policy och riktlinjer avser bidrag inom kultur, demokrati och folkhälsa.
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Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och 
kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull 
fritid för länets invånare.

Denna policy och riktlinjer avser bidrag inom följande utgiftsområden:
 Folkhälsa
 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag

Genom bidragsgivning ges ett stöd på regionnivå för att bidragsmottagare 
självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera 
medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att
Stöden ska bidra till att:

 stärka och utveckla demokratin

 ge människor möjlighet att påverka sin livssituation

 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån

 bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

 främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare

Vid bidragsgivning är det speciellt viktigt att beakta:
 att beakta såväl FN:s barnkonvention som och deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna vilket innebär en gemensam värdegrund om alla 
människors lika värde och jämställdhet. 

 ett mångfaldsperspektiv med tillgänglighet och användbarhet även för 
personer med funktionsvariationer funktionshinder

 meningsfull fritid för barn och ungdomar 

 god och jämlik hälsa bland befolkningen

 förutsättningar för ett livslångt lärande och samt den demografiska 
utmaningen strukturen

 att ideella föreningen/organisationens självständiga och oberoende roll 
beaktas

Riktlinjer för bidragsgivning
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De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala organisationer 
och riksorganisationer. Regionens organisations- och verksamhetsbidrag avser 
regionala organisationer. Lokala föreningar får som regel offentligt stöd från 
kommunerna och riksorganisationer från staten. Projektbidrag/utvecklingsbidrag 
kan ges till lokala projekt som är av regionalt intresse.

Bidragsformer
 organisationsbidrag – för att regionen anser det viktigt att organisationen 

finns och bidrar till samhällsutvecklingen 
 verksamhetsbidrag – bidrag lämnas för kontinuerlig verksamhet som 

beskrivs i föreningens/organisationens verksamhetsplaner. 
 projektbidrag/utvecklingsbidrag – tidsbegränsade bidrag för viss 

verksamhet eller projekt. 

Verksamhetsbidragets storlek bedöms utifrån resultatet av föregående års 
verksamhet (verksamhetsberättelsen) och den verksamhetsplan man har för det år 
man söker bidraget. Hänsyn tas till organisationens ekonomi och förmåga att själv 
stå för sina kostnader.

Allmänna förutsättningar för bidrag
Verksamhetskrav Organisationskrav
Organisationer som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och 
ha hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska 
och/eller sociala funktioner. Med demokratiskt uppbyggda avses att 
medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De verksamheter 
organisationer som stöds av regionen Region Jönköpings län ska ha bedriva sin 
verksamhet över större delen av länet, det vill säga regional verksamhet. 

För att erhålla bidrag ställs i övrigt krav på att organisationen har 

 fastställda stadgar
 styrelse och revisorer (föreningar som har en omsättning som uppgår till 

eller överstiger 20 basbelopp ska ha godkänd eller auktoriserad revisor)
 ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 eget plus- eller bankgirokonto
 firmatecknare
 stadigvarande verksamhet

Administrativa rutiner -beslutsordning  

Ansökan
Ansökan om bidrag ska ske via Region Jönköpings läns plattformar. Ansökan ska 
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vara inlämnad senast sista datum för ansökan och vara fullständig. Sen inkommen 
eller ej fullständig ansökan handläggs inte. 

Handläggning
Efter sista ansökningsdatum bereds ansökningar i enlighet med gällande riktlinjer.

Beslut
Beslut fattas i politisk nämnd eller enligt delegationsordning. 

Uppföljning och kontroll
Alla former av bidrag ska återrapporteras i enlighet med framtagna riktlinjer i 
syfte att säkerställa att bidrag används på ett riktigt sätt.

Ett bidrag som inte används på det sätt som beslutats ska återbetalas. 
Återbetalningsskyldighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga 
grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om 
redovisning uteblir. 

Region Jönköpings län har rätt ta del av räkenskaper och andra uppgifter som 
krävs för kontroll av bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett 
ändamål.

Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske 
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga 
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till 
respektive nämnd.

Bidragsansökan
Ansökan ska, om inte annat anges inom respektive bidragsområde, lämnas före 1 
september året före bidragsåret. 

Krav på ansökan
 Ansökan ska göras via regionens hemsida plattformar
 Ansökan ska innehålla efterfrågade bilagor 
 Ansökan ska vara inkommen i tid

Beslut om bidrag
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård fattar beslut inom område

 Folkhälsa

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet fattar beslut inom områdena
 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag
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Nämnd kan genom delegationsbeslut överlåta till utskott/enskild ledamot eller 
enskild tjänsteman att fatta beslut inom avgränsade områden.

Utbetalning
Organisations- och verksamhetsbidrag utbetalas under februari månad om 
bidraget inte överstiger två prisbasbelopp där bidrag till hälften utbetalas i februari 
och hälften i juli månad.

Projektbidrag/utvecklingsbidrag utbetalas enligt beslut.

Uppföljning och kontroll
För verksamhetsbidrag och projekt/utvecklingsbidrag ska en återrapportering från 
bidragsmottagare och/eller verksamhetskontroll initierad av bidragsgivaren göras 
för att säkerställa att bidrag använts på riktigt sätt.

Ett bidrag som inte används på det sätt som överenskommits ska återbetalas. 
Återbetalningsskylighet föreligger om beslut om bidrag har fattats på felaktiga 
grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om 
redovisning uteblir. 

Bidrag från regionen förutsätter att mottagaren accepterar att regionen har rätt ta 
del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för kontroll av 
bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett ändamål.

Verksamhetskontroll sker regelbundet genom stickprov. Granskningen kan ske 
genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga 
verksamhetsberättelser. Uppföljning sammanställs årligen och anmäls till 
nämnden.

Övrigt
Specifika administrativa riktlinjer kan föreligga för respektive bidragsområde 
vilka i så fall redovisas under respektive område. 

Bidrag inom folkhälsoområdet
Bidrag kan utgå till förening som verkar inom ramen för ett eller flera av Sveriges 
övergripande målområden för folkhälsoarbetet; de elva övergripande nationella 
målet för folkhälsoarbetet i Sverige dvs  "att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".  

1. Det tidiga livets villkor Delaktighet och inflytande i samhället
2. Kunskaper, kompetens och utbildning Ekonomiska och sociala 

förutsättningar
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö Barn och ungas uppväxtvillkor
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4. Inkomster och försörjningsmöjligheter Hälsa i arbetslivet
5. Boende och närmiljö Miljöer och produkter
6. Levnadsvanor Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Kontroll, inflytande och delaktighet Skydd mot smittspridning
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Bidragets syfte
Bidraget syftar till att stimulera föreningar att arbeta för en jämlik hälsa. mot 
gemensamma nationella mål. 

Hälsa gäller individen och handlar inte bara om vilket hälsotillstånd man har 
fysiskt och psykiskt utan också om den upplevda hälsan. Att anse sig ha en god 
hälsa betyder inte alltid att man är fri från sjukdom eller funktionsnedsättning 
funktionshinder, liksom att vara fri från medicinsk sjukdom inte alltid upplevs 
som god hälsa. Levnadsvillkor påverkar också hälsan. Livsvillkoren formas av det 
samhälle vi lever i, strukturerna och välfärdssystemet, och har nära samband med 
socialt nätverk och omgivning. 

Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd. Att arbeta med folkhälsa 
handlar i grunden om att skapa gynnsamma förutsättningar och miljöer (socialt, 
kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och emotionellt) för att förbättra 
människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Därtill 
ingår arbete för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor.

Bidragskonstruktion och fördelning
Bidragsgivningen kan ges genom organisations- och verksamhetsbidrag eller 
projektbidrag. 

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och ska omfatta större delen av länet. 

Bedömning för varje förening görs utifrån hur organisationen; 
 

 samverkar med regionen och andra aktörer
 har förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete och öka 

antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter 
 arbetar för organisationens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 

förutsättningar för allas hälsa i länet
 arbetar ur ett mångfaldsperspektiv 
 kompletterar regionens folkhälso- och sjukvårdsarbete
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 bedriver informationsinsatser eller kunskapsspridning

Projektbidrag
För att beviljas bidrag ska projektet innehålla något av nytänkande eller vara ett 
samarbete med olika aktörer, kommuner, föreningsliv eller studiedistrikt.  Projekt 
förlagda till viss kommun måste alltid ske i nära samarbete med kommunala 
aktörer. 

Särskilda villkor
Funktionshindersorganisationer
Bidrag kan utgå till organisation som är verksam i länet som länsorganisation. 
Riksorganisationen ska vara godkänd av Socialstyrelsen och få statsbidrag. I 
övrigt bör följande kriterier vara uppfyllda:

 vara partipolitiskt och religiöst obunden
 medlemmar har erfarenhet av egen funktionsnedsättning funktionshinder 

eller företräder personer med funktionsnedsättningar funktionshinder 
 medlemstäckning i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning

Funktionsrätt Jönköpings län HSO
Del av bidrag ges till Funktionsrätt Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, 
HSO, för samordning och gemensam intressebevakning för organisationens 
medlemsföreningar. Bidraget ska täcka del av organisationens kostnader för

 administration
 lokalkostnader
 samverkan med regionen
 verksamhet och information i syfte att öka kunskap om olika 

funktionsnedsättningar funktionshinder

Bidraget ska årligen uppgå till cirka 20 prisbasbelopp. 

Nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter
Bidrag kan utgå till organisationer som har en verksamhet som omfattar större 
delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där 
ungdomar själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet

Idrottsrörelsen
Bidrag kan utgå till inom regionen verksamma distrikts- och specialförbund 
anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Bidrag till idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation (SISU 
idrottsutbildarna) utbetalas ur denna ram.

Bidraget ska i enlighet med träffad överenskommelse mellan Smålandslänen 
(2012) användas för den regionala verksamheten i Jönköpings län. 
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Prioriterade områden, utöver de i överenskommelsen angivna är
 arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
 arbete för ökad delaktighet av personer utifrån ett mångkulturellt perspektiv 

med annan etnicitet
 tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska och/eller 

fysiska funktionsnedsättningar funktionshinder

Bidrag inom utbildning och kulturområdet

Bidrag till studiedistrikt 

Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma inom länet och som främjar 
länsinvånarnas behov och intressen av bildning, gemenskap och kultur. 
Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via 
Folkbildningsrådet. 

Bidrag till idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SISU) 
anvisas ur ramen för bidrag till Idrottsrörelsen.

Bidragets syfte
Studiedistrikten ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Jönkö-
pings län för stöd och samordning av 

 administration
 utbildning av cirkelledare, funktionärer och förtroendevalda 
 anordnande av kulturarrangemang. 

Bidraget ska stödja studiedistriktens utveckling i syfte att skapa likvärdiga 
förutsättningar och arbeta inkluderande för alla i länet. 

Särskilda villkor 
Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets tretton kommuner.

Bidragskonstruktion och fördelning
Den av regionfullmäktige anvisade ramen fördelas med
 60 procent som organisationsbidrag

Bidraget beräknat för varje studiedistrikt som relativ andel av 
statsbidragstilldelning under de två föregående åren före ansökningsåret. 

 35 procent som verksamhetsbidrag 
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens antal studietimmar 
året före ansökningsåret. Studietimmar för samarbetsprojekt inom 
folkhälsoområdet är inte bidragsgrundande.

 5 procent som verksamhetsbidrag för kulturarrangemang.
Bidraget beräknas som relativ andel av studiedistriktens kulturarrangemang 
under de två närmast föregående verksamhetsåren. 
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Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 

Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet.

Bidragets syfte
Främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och 
deltagande i samhällsutvecklingen. Organisationsbidraget är ett stöd för 
administration och verksamhetsbidrag är ett stöd till utbildning av ledare, 
funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk informationsverksamhet bland 
ungdomar. 

Bidragets konstruktion och storlek – särskilda villkor 
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag

 organisationsbidrag beräknas som summan av två delar
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i 
   regionfullmäktige
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation 
   utifrån moderpartiets mandat i regionfullmäktige

 resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som kan ges till 
ungdomsorganisationer som kvalificerat sig för organisationsbidrag. 
Bidragets storlek bedöms utifrån verksamhetens omfattning för föregående 
verksamhetsår (årsredovisning). 

Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel fördelas jämt till 
de bidragsberättigade ungdomspartierna som bedöms uppfylla kriterier och lämnat 
in ansökan. 

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer

Bidrag kan utgå till ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län 
och har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet kan 
erhålla bidrag. 

 politiska ungdomsorganisationer får bidrag ur anslaget till politiska 
ungdomsorganisationer

 nykterhetsorganisationer och funktionshinderorganisationer får bidrag ur 
folkhälsoanslaget 

Bidragets syfte
Stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom 
medverka till en meningsfull fritid utifrån föreningens syfte och målsättning.

Organisationsbidrag är ett stöd för administration och verksamhetsbidrag är ett 
stöd för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda.

Särskilda villkor 
Organisationen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda inom 
länet samt lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem avses 
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en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och 
accepterats i organisationen. 

Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ha ett reellt 
inflytande över verksamheten.

Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Av den av 
regionfullmäktige anvisade utgiftsramen fördelas
 60 % som organisationsbidrag 
 40 % som verksamhetsbidrag

Organisationsbidraget består av:
 ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation 
 ett medlemsbidrag, där det som återstår av utgiftsramen, fördelas i 

proportion till varje organisations medlemsantal.

Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av varje organisations 
verksamhetsplan för bidragsåret. 

Bidrag till pensionärsorganisationer 

Bidrag kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i länet. 
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för 
medlemskap för alla pensionärer.

Bidragets syfte
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i länet. 
Bidraget är avsett för administration men även för information och utbildning av 
organisatörer och förtroendevalda. 

Särskilda villkor 
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom 
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.

Om organisationen har medlemmar som inte är förtids- eller ålderspensionärer, 
ska de bidragsberättigade medlemmarna vara i majoritet och ha ett reellt infly-
tande över verksamheten.

Bidragskonstruktion och fördelning
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt

 85 % baseras på antalet medlemmar
 15 % baseras på antalet lokalavdelningar

Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.
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Kulturbidrag
Bidragets syfte
Ändamål Syftet med bidragsgivning är att utifrån regional utvecklingsstrategi och 
den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd i form av

 verksamhetsbidrag 
 arrangörsbidrag 
 utvecklingsbidrag 
 kultur- och arbetsstipendier

Verksamhetsbidrag
Bidrag kan utgå till i länet verksamma organisationer (juridiska personer) 
verksamma i länet som bedriver stadigvarande verksamhet inom huvudsakligen 
kulturområdet i huvudsak och där verksamheten bedöms vara viktig i regionens 
kulturpolitiska infrastruktur. 

Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet 
verksamheten (organisationen) ska

 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling, 
attraktionskraft och livsmiljö

 samarbeta och samverka med andra aktörer

Verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i 
verksamhetsplanen och hur väl den stödjer kulturplanens mål och inriktning. 
Verksamheten ska vara betydelsefull för länets kulturutveckling. 

Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet ska:
 bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin samt 

kulturplanen
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling, 

attraktionskraft och livsmiljö samt bidra till tillgång till kultur i hela länet
 samarbeta och samverka med andra aktörer
 arbeta med ett hållbarhetsperspektiv och bidra till en hållbar utveckling 

inom de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
 arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den 

regionala kulturplanen

Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.

Ansökan och 
Ansökan om verksamhetsbidrag ska lämnas senast 1 september oktober. 
Årsredovisning för föregående år ska lämnas ska lämnas senast i samband med 
denna ansökan.



 12(16)

2019-10-08 RJL 2019/2430

Arrangörsbidrag 
Bidrag i form av arrangörsstöd kan ges utgå för kulturarrangemang i Jönköpings 
län inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig 
bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt stöd 
för att uppnå: 

 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare 
 förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet 
 förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid
 en positiv utveckling av lokala arrangörer

Arrangörsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och kan 
inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till 
största delen är finansierad av Region Jönköpings län regionen. 

Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis 
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin 
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet. 

Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.

Verksamhet som till största delen är finansierad av regionen kan inte erhålla 
arrangörsbidrag. Med verksamhet som till största delen är finansierad av regionen 
avses regionens egna kulturverksamheter, Stiftelsen Jönköpings läns museum, 
länets folkhögskolor, bildningsförbunden samt verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter kan ändå samverka och 
samarbeta med organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. Organisation 
som får utvecklingsbidrag kan inte få del av arrangörsbidrag för samma projekt.  

Kriterier och bidragskonstruktion
Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten och ska helt eller delvis 
utföras av professionella utövare, det vill säga av personer som får sin 
huvudsakliga inkomst från konstnärlig verksamhet. 

Arrangörsstöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 procent av 
bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild person. Gagekostnad 
räknas samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i 
en serie. 
 Gagekostnad är bidragsgrundande 

- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn 
  och unga 
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang. 

 Arrangörsstöd reduceras 
- om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag
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- med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat
  bidrag. 

 En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd.

Se bilagda räkneexempel

Ansökan och redovisning 
Bidrag för arrangemang som ska genomföras under perioden 1 januari-30 juni kan 
sökas från 1 december.  För perioden 1 juli – 31 december kan ansökan om 
arrangörsstöd inges från 1 juni.
Efter slutfört arrangemang ska ekonomisk redovisning lämnas som styrks med 
räkenskapsutdrag. 

Utvecklingsbidrag 
Bidraget syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela länet. Bidrag kan sökas av utgå till juridiska personer såsom 
föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser, kommuner. Utvecklingsbidrag kan 
även anvisas till regionens egna verksamheter och då som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande. 
Detta för att stärka kapaciteten i länet och möjliggöra att större satsningar kommer 
länets kulturutveckling till nytta. 

En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egen insats 
alternativt från annan aktör. 

Utvecklingsbidrag bedöms även utifrån den regionala kulturplanens prioriteringar.

Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000 
kronor.

Ansökningsperioder kommuniceras via regionens plattformar.

Kriterier och bidragskonstruktion
En förutsättning för regionalt stöd är att finansiering även sker genom egeninsats 
alternativt från annan aktör. 

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets
 regionala potential

- bidrar till kulturell infrastruktur, 
- utvecklar kulturell samverkan över kommungränser,
- sprids utanför den egna orten

 möjlighet till breddat deltagande i kulturliv genom att engagera, nå och 
involvera nya målgrupper exempelvis
- barn- och unga
- nya svenskar/integration

 möjlighet att motverka alla former av diskriminering
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 nyskapande
- metodutveckling, konstnärlig förnyelse och experiment

 konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer

Utvecklingsbidrag bedöms även utifrån den regionala kulturplanens prioriteringar.

Ansökningarna bedöms av en intern tjänstemannagrupp samt av en extern 
referensgrupp inom aktuella konstområden.

Utvecklingsbidrag kan inte ges för
 ordinarie verksamhet eller pågående projekt
 investeringar i lokaler eller utrustning
 projekt med enbart amatörverksamhet (professionell medverkan förutsätts)
 ett projekt som avser enbart produktion av scenkonst, inspelning av musik 

och slutproduktion av media, böcker, film, konstverk.

Utvecklingsbidrag lämnas under högst tre år. För projekt som avser mer än ett år 
ska ny ansökan lämnas för respektive år. Med ansökan ska följa en lägesrapport 
för föregående/innevarande år.  

Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars budgetomslutning överstiger 50 000 
kronor.
Projekt för utveckling inom kulturområdet kan efter projekttidens utgång resultera 
i bedömning att verksamheten har sådan regional betydelse att ett stadigvarande 
verksamhetsbidrag ska ges. 
Regionens kultur- och arbetsstipendier finansieras inom detta utgiftsområde. 

Ansökan
Beslut om utvecklingsbidrag tas vid två ett tillfällen utifrån ansökningar som 
inkommit senast 15 mars respektive 15 oktober september. 

Redovisning  
Efter projekttidens slut, eller för fleråriga projekt: inför ett nytt projektår, ska 
bidragsmottagare återrapportera hur projektet genomförts och vilka effekter som 
uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter projekttidens slut ska vara styrkt med 
revisionsintyg.

Kultur- och arbetsstipendier
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och 
uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild 
och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom 
konstområdena. Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under 
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viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och 
uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

När det gäller Kulturstipendium nomineras kandidater och när det gäller 
arbetsstipendium skickas ansökan in från den ansökande. 

Ansökningsperiod kommuniceras via regionens plattformar.

Kriterier och bidragskonstruktion
För Kulturstipendium sker förslag via nominering och för arbetsstipendium 
skickas ansökan in från den ansökande. Det är nämnden som bestämmer hur 
stipendierna ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater. 
Utdelning av stipendium görs av nämnden och sker i samband med 
Regionfullmäktiges höstmöte. Ansökningsperiod kommuniceras via regionens 
plattformar.

 Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till 
samma person eller personer kan ske högst två år i följd.

 Arbetsstipendium delas ut efter ansökan, där det ska anges hur stipendiet 
är tänkt att användas. 

 Ansökningar och nomineringar ska vara Region Jönköpings län tillhanda 
innan utlysningsperioden har utgått. Det åligger nämnden att minst en 
månad före ansökningstidens utgång genom annons eller och på annat 
lämpligt sätt annonsera stipendierna. Ansökan inkommen efter 
ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga 
fram förslag på stipendiater.

 Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på 
annat sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert 
inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla frågan.

Redovisning, kontroll 
Kulturstipendiater behöver inte inkomma med redovisning. Arbetsstipendiater 
ombes inkomma med en redovisning om hur stipendiaten har använt sig av 
arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning
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Bilaga 
Regionalt arrangörsbidrag – räkneexempel 

Arrangörsbidrag beräknas utifrån bidragsgrundande gagekostnad som är
- inom intervallet 7 500- 30 000 kronor för arrangemang riktade mot barn 
  och unga 
- inom intervallet 15 000-30 000 kronor för övriga arrangemang. 

Om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat bidrag reduceras detta 
med belopp som motsvarar den del av överskott som överstiger beslutad nivå.

Ex 1 Ex 2 Ex 3
Kostnader
- faktisk gagekostnad    20 000 30 000 40 000
- övr kostn (marknad, teknik, resor etc) 10 000 10 000 10 000
Summa kostnader 30 000 40 000 50 000

Intäkter
- biljettintäkter 20 000 20 000 20 000
- sponsring   5 000   5 000  5 000
- bidrag främjandeorg, kommuner 10 000 10 000 10 000
- regionalt arrangörsstöd 10 000 15 000 15 000
Summa intäkter 45 000 50 000 50 000

Överskott 15 000 10 000          0

Regionens faktiska arrangörsstöd    5 0001) 15 0002) 15 0003)

1) Överskott 15 000 överstiger regionens arrangörsstöd på 10 000 kronor varför 
detta reduceras med överskjutande belopp 5 000.

2) Överskott understiger regionens arrangörsstöd varför ingen reduktion sker.

3) Inget överskott föreligger – innebär oförändrat arrangörsstöd. 



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 81

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen. Region Jönköpings län arbetar aktivt med 
suicidprevention och erbjuder utbildning i området enligt uppdrag 
från regeringen och myndigheter samt samarbetar med andra aktörer. 
Avslaget baseras på att motionären fokuserar på en specifik 
utbildning.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till 
psykisk hälsa att:

 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i 
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall 
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen. 

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

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att följande 
tillägg görs i beslutssatsen:
Region Jönköpings län arbetar aktivt med suicidprevention och erbjuder 
utbildning i området enligt uppdrag från regeringen och myndigheter samt 



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

samarbetar med andra aktörer. Avslaget baseras på att motionären 
fokuserar på en specifik utbildning.

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att motionen ska anses besvarad.

I Thomas Bäumls (M) yrkande instämmer Helena Elmqvist (SD) och Mona 
Milton (SD).

Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras. 
Eftersom arbetssättet i motionssvaret egentligen inte står i motsättning mot 
att också arbeta med Första hjälpen för psykisk hälsa så anser Vänsterpartiet 
att motionssvaret måste kompletteras. En mer tydlig motivering till avslag 
behövs i den mån förslag till beslut skall vara avslag. 

Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar i andra hand bifall till motionen.

Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen, med det av 
ordföranden föreslagna tillägget i beslutssatsen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Utbilda i Första hjälpen 
till psykisk hälsa
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till 
psykisk hälsa att:

 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i 
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall 
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen. 

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

Information i ärendet
För Region Jönköpings län är det viktigt att arbeta med suicid prevention. På 1 
suicid görs 10 suicidförsök. Erfarenheter från blåljuspersonal i Jönköpings län 
säger att det istället är ungefär 20 suicidförsök på 1 suicid. På ett suicid har 200 
stycken allvarliga planer på att genomföra ett suicid. För Jönköping läns del 
motsvarar det att ungefär 10600 personer har suicidplaner vilket talar för vikten av 
att arbeta med suicidprevention.  

Det finns flera verktyg och metoder att utbilda och arbete med suicidprevention:

Att tala om självmord är ett skydd för livet
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) / 
Karolinska Institutet, har sammanställt olika videoavsnitt – Att tala om självmord 
är ett skydd för livet. Det består av 10 stycken filmer som består av flera olika 
delar med olika scenarier

NASP har även tagit fram en bok som handlar om Första hjälpen vid 
självmordsrisk. Den ger baskunskaper om tecken och enkla, konkreta råd för att 
förhindra självmord. Boken vänder sig till personal som i sitt arbete möter 
människor i kris, såsom socialtjänst, skola, primärvård, polis m.fl. samt till 



MOTIONSSVAR 2(4)

RJL 2019/1431

studerande inom människovårdande yrken. Filmerna och boken kan med fördel 
användas ihop eftersom det i slutet på varje film är hänvisning till kapitel i boken. 

Målgruppen för filmerna och boken är yrkesverksamma som inte arbetar inom 
psykiatrin men som möter personer i psykiatriskt kristillstånd (ex personal i vård 
och omsorg, hemtjänst, ambulans, skola, idrott, kriminalvård, socialtjänst, 
migrationsmyndighet, kyrkor, ideella organisationer)

Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA
Ett annat utbildningspaket är det som föreslås i motionen att medarbetare utbildas 
i Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA som det kallas. Det innebär att först 
utbilda instruktörer som sedan i sin tur kan hålla utbildningar i första hjälpen för 
personal.  

Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal 
inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-, 
familje- och äldreomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning, 
ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn 
och allmänheten. 

Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som 
exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och 
akuta psykostillstånd. Kursen lär även ut hur du tar emot information, bekräftar 
och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra 
användandet av olika självhjälpsstrategier. Programmet är baserat på vetenskaplig 
evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Instruktörsutbildningen sker på Karolinska Institutet (KI) alternativt att KI kan 
organisera en lokal utb. Första hjälpare, dvs. medarbetare som blir utbildade. 

Psyk-E bas, senior och suicid
Befintlig utbildning inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är 
utbildning i Psyk-E bas, senior och suicid. Utbildningen är finansierad via 
statsbidrag för psykisk hälsa. Utbildning är framtaget på uppdrag från Regeringen 
och myndigheter som fått uppdrag av Regeringen (Folkhälsomyndigheten). Psyk-
E bas utbildningarna finns tillgängliga att använda för all personal inom Region 
Jönköpings län. Detta gäller även all kommunal personal som precis har fått in 
materialet.

Psyk-E är uppbyggt av webbutbildningar och faktablad som är avsett att användas 
i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Utbildningarna berör psykisk 
ohälsa, prevention och psykiatri. Programmet är självinstruerande och är fria att 
använda. En del verksamheter har börjat gå igenom psyk-E bas suicid såväl inom 
Region Jönköpings län som kommuner medan andra verksamheter önskar mer 
information och stöd. Målet har varit att informera och stödja verksamheter som 
är intresserade att komma igång under våren 2020.
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Basutbildningen är för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer 
med psykisk ohälsa. Senior är utbildning för personal som möter personer 65 år 
och äldre. Suicid är för personal där det finns intresse av fördjupad kunskap om 
att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. http://psyk-e.se/

Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos 
personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. 
Programmet utvecklades för landstings- och kommunpersonal, men är av värde 
för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk 
sjukdom.

Psyk-E bas Suicid är en utbildning som riktar sig till en bred målgrupp inom t ex 
kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av 
fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. 
Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade 
diskussioner och fallbeskrivningar samt en manual och en ordlista. 

Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektiveområden 
och är baserade på bästa tillgängliga evidens. Föreläsningarna är avsedda och 
utformade för att visas i grupp med avbrott för diskussion. Detta gör det möjligt 
för deltagarna att relatera till sitt eget arbete och sina egna patienter. Tanken är att 
deltagarna ska diskutera och reflektera över egna reaktioner, erfarenheter och 
associationer för ett ökat lärande. 

Faktabladen kan användas som förberedelse, att läsa innan man tittar på filmen 
ihop men fungerar också som uppslagsverk och påminnelse om föreläsningarnas 
innehåll. Materialet går att återkomma till så många gånger man vill. 

Planering pågår för att en insatsledare från Räddningstjänsten kommer 
tillsammans med regional samordnare för suicidprevention att hålla i korta 
informationsträffar om suicidprevention för kommunal personal. Detta erbjuds 
fysiskt på plats och digitalt. Vid dessa tillfällen informeras även om psyk-E bas 
suicid och behov av eventuellt stöd fångas upp.

Vad gäller verksamheter inom Region Jönköpings län ytterligare information och 
stöd om psyk-E bas suicid att erbjudas. Det finns redan förankring inom 
exempelvis psykiatrin och Bra Livs vårdcentraler. 

Under rådande omständigheter med covid-19 har arbetet med suicidprevention 
som helhet påverkats och vissa aktiviteter som planerats under våren är 
senarelagda. 

Eftersom vi vet från tidigare kriser och stora störningar att det finns många som 
mår dåligt och risken för psykisk ohälsa och suicid ökar har Räddningstjänsten i 
länet och Region Jönköpings län (regional samordnare suicidprevention samt 
kurator på psykakuten Ryhov) nu tagit fram en halvdagsutbildning om psykisk 

http://psyk-e.se/
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hälsa och suicid. Syftet är att stötta kommuner och näringsliv. Detta har ingen 
direkt koppling till psyk-E bas suicid men är ett exempel på den samverkan som 
finns i länet och hur vi försöker tillmötesgå olika former av information och 
utbildning.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 44-61

Tid: 2020-04-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal F

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 56

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till 
psykisk hälsa att:

 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i 
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall 
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen. 

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

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

Thomas Bäuml (M) avstår från att delta i beslutet och återkommer vid 
nämndens sammanträde.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
1
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Utbilda i Första hjälpen till 
psykisk hälsa

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 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
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Utbilda i första hjälpen till 
psykisk hälsa att:

 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i 
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall 
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen. 

För Region Jönköpings län är det viktigt att arbeta med suicid prevention. På 1 
suicid görs 10 suicidförsök. Erfarenheter från blåljuspersonal i Jönköpings län 
säger att det istället är ungefär 20 suicidförsök på 1 suicid. På ett suicid har 200 
stycken allvarliga planer på att genomföra ett suicid. För Jönköping läns del 
motsvarar det att ungefär 10600 personer har suicidplaner vilket talar för vikten av 
att arbeta med suicidprevention.  

Det finns flera verktyg och metoder att utbilda och arbete med suicidprevention:

Att tala om självmord är ett skydd för livet
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) / 
Karolinska Institutet, har sammanställt olika videoavsnitt – Att tala om självmord 
är ett skydd för livet. Det består av 10 stycken filmer som består av flera olika 
delar med olika scenarier

NASP har även tagit fram en bok som handlar om Första hjälpen vid 
självmordsrisk. Den ger baskunskaper om tecken och enkla, konkreta råd för att 
förhindra självmord. Boken vänder sig till personal som i sitt arbete möter 
människor i kris, såsom socialtjänst, skola, primärvård, polis m.fl. samt till 
studerande inom människovårdande yrken. Filmerna och boken kan med fördel 
användas ihop eftersom det i slutet på varje film är hänvisning till kapitel i boken. 
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Målgruppen för filmerna och boken är yrkesverksamma som inte arbetar inom 
psykiatrin men som möter personer i psykiatriskt kristillstånd (ex personal i vård 
och omsorg, hemtjänst, ambulans, skola, idrott, kriminalvård, socialtjänst, 
migrationsmyndighet, kyrkor, ideella organisationer)

Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA
Ett annat utbildningspaket är det som föreslås i motionen att medarbetare utbildas 
i Första hjälpen till psykisk hälsa eller MHFA som det kallas. Det innebär att först 
utbilda instruktörer som sedan i sin tur kan hålla utbildningar i första hjälpen för 
personal.  

Utbildningen riktar sig till personer med människonära yrken exempelvis personal 
inom socialtjänsten, skolan, polisen, kriminalvården, brandkåren, individ-, 
familje- och äldreomsorgen, stöd för personer med funktionsnedsättning, 
ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor men även till den ideella sektorn 
och allmänheten. 

Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som 
exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och 
akuta psykostillstånd. Kursen lär även ut hur du tar emot information, bekräftar 
och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra 
användandet av olika självhjälpsstrategier. Programmet är baserat på vetenskaplig 
evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.

Instruktörsutbildningen sker på Karolinska Institutet (KI) alternativt att KI kan 
organisera en lokal utb. Första hjälpare, dvs. medarbetare som blir utbildade. 

Psyk-E bas, senior och suicid
Befintlig utbildning inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är 
utbildning i Psyk-E bas, senior och suicid. Utbildningen är finansierad via 
statsbidrag för psykisk hälsa. Utbildning är framtaget på uppdrag från Regeringen 
och myndigheter som fått uppdrag av Regeringen (Folkhälsomyndigheten). Psyk-
E bas utbildningarna finns tillgängliga att använda för all personal inom Region 
Jönköpings län. Detta gäller även all kommunal personal som precis har fått in 
materialet.

Psyk-E är uppbyggt av webbutbildningar och faktablad som är avsett att användas 
i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Utbildningarna berör psykisk 
ohälsa, prevention och psykiatri. Programmet är självinstruerande och är fria att 
använda. En del verksamheter har börjat gå igenom psyk-E bas suicid såväl inom 
Region Jönköpings län som kommuner medan andra verksamheter önskar mer 
information och stöd. Målet har varit att informera och stödja verksamheter som 
är intresserade att komma igång under våren 2020.

Basutbildningen är för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer 
med psykisk ohälsa. Senior är utbildning för personal som möter personer 65 år 
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och äldre. Suicid är för personal där det finns intresse av fördjupad kunskap om 
att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. http://psyk-e.se/

Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos 
personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. 
Programmet utvecklades för landstings- och kommunpersonal, men är av värde 
för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk 
sjukdom.

Psyk-E bas Suicid är en utbildning som riktar sig till en bred målgrupp inom t ex 
kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor där det finns intresse av 
fördjupad kunskap om att upptäcka, möta och förstå suicidnära människor. 
Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade 
diskussioner och fallbeskrivningar samt en manual och en ordlista. 

Föreläsningarna ges av Sveriges främsta experter inom sina respektiveområden 
och är baserade på bästa tillgängliga evidens. Föreläsningarna är avsedda och 
utformade för att visas i grupp med avbrott för diskussion. Detta gör det möjligt 
för deltagarna att relatera till sitt eget arbete och sina egna patienter. Tanken är att 
deltagarna ska diskutera och reflektera över egna reaktioner, erfarenheter och 
associationer för ett ökat lärande. 

Faktabladen kan användas som förberedelse, att läsa innan man tittar på filmen 
ihop men fungerar också som uppslagsverk och påminnelse om föreläsningarnas 
innehåll. Materialet går att återkomma till så många gånger man vill. 

Planering pågår för att en insatsledare från Räddningstjänsten kommer 
tillsammans med regional samordnare för suicidprevention att hålla i korta 
informationsträffar om suicidprevention för kommunal personal. Detta erbjuds 
fysiskt på plats och digitalt. Vid dessa tillfällen informeras även om psyk-E bas 
suicid och behov av eventuellt stöd fångas upp.

Vad gäller verksamheter inom Region Jönköpings län ytterligare information och 
stöd om psyk-E bas suicid att erbjudas. Det finns redan förankring inom 
exempelvis psykiatrin och Bra Livs vårdcentraler. 

Under rådande omständigheter med covid-19 har arbetet med suicidprevention 
som helhet påverkats och vissa aktiviteter som planerats under våren är 
senarelagda. 

Eftersom vi vet från tidigare kriser och stora störningar att det finns många som 
mår dåligt och risken för psykisk ohälsa och suicid ökar har Räddningstjänsten i 
länet och Region Jönköpings län (regional samordnare suicidprevention samt 
kurator på psykakuten Ryhov) nu tagit fram en halvdagsutbildning om psykisk 
hälsa och suicid. Syftet är att stötta kommuner och näringsliv. Detta har ingen 
direkt koppling till psyk-E bas suicid men är ett exempel på den samverkan som 

http://psyk-e.se/
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finns i länet och hur vi försöker tillmötesgå olika former av information och 
utbildning. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 33

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

Information om Mental Health First Aid (MHFA) och kostnadsexempel för 
genomförande av detta samt befintlig utbildning på området inom Region 
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till 
presidiet.

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 13

Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Chefscontrollern informerar om att en fullständig månadsrapport för 
december kommer att ges vid nämndsammanträdet. Informationen 
läggs till handlingarna

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
RJL 2019/1760

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i mars.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats: Regionens hus, sal A

§149 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Vid nämndsammanträdet den 21 januari kommer inte 
resultatet för december månad att vara färdigställt. 
Chefscontrollern kommer att ge en sammanställning av 
det ekonomiska läget och redogöra för detta på 
sammanträdet.

 Information om arbetet gällande disponering av 
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.

 Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg 
Folkhälsa och sjukvård.

 Program för hållbar utveckling 2021-2025
Föredragande: Maria Cannerborg, miljöchef. 

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

 Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

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

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 82

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för motionen.

Sammanfattning 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:

 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region 
Jönköpings län.

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

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-08
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen 
avslås i enlighet med presidiets förslag. 

Helena Elmqvist (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att motionen ska 
bifallas. 



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 69-88

Tid: 2020-04-21 kl. 13:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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2020-04-08 RJL 2019/1760

Regionfullmäktige

Motionssvar - Förstärk den geriatriska 
vården i länet
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna föreslår 
i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:

 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region 
Jönköpings län.

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

Information i ärendet
Verksamhet inom den medicinska specialiteten geriatrik bedrivs idag på alla 
länets tre sjukhus. På Länssjukhuset Ryhov bedrivs denna verksamhet inom den 
Geriatriska kliniken, på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus inom Medicin-
och geriatrikklinikerna. 

På alla länets tre sjukhus finns vårdplatser för akutgeriatrik. Vårdplatserna är 
inriktade på multiprofessionellt teambaserat omhändertagande av sköra multisjuka 
äldre som har behov av inneliggande akut sjukhusvård men inte behöver mer 
specialiserad vård på annan vårdavdelning. Inom processgrupp geriatrik bedrivs 
ett kontinuerligt arbete med att likforma intagnings kriterier och vårdinnehåll för 
dessa geriatriska vårdplatser. 

I Jönköping finns 18 vårdplatser på GAVA (akutstrokeplatserna som tidigare var 
förlagda inom Geriatriska kliniken på Ryhov finns idag på Med B med totalt 12 
vårdplatser för strokevård). I Eksjö finns 13 GAVA platser på Med G som totalt 
har 20 vårdplatser inklusive akutstroke. I Värnamo finns 12 GAVA vårdplatser på 
Med B (akutstrokeplatserna i Värnamo är förlagda på Med C med totalt 12 
vårdplatser för strokevård). 
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På alla tre sjukhus finns också en mottagningsverksamhet. Inriktning kognitiva 
sjukdomar/demens, motorikstörningar hos äldre (i huvudsak Parkinsons sjukdom) 
och osteoporos. I Jönköping finns även amputationsmottagning/gåskola. 
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) med i huvudsak palliativ vårdinriktning 
bedrivs i en länsövergripande organisation. 

Idag finns vid länets geriatriska verksamheter 10 specialister inom geriatrik 
(Jönköping 4, Eksjö 3 och Värnamo 3), samt 8 ST-läkare. Vid Geriatriska 
kliniken i Jönköping finns dessutom 2 dubbelspecialister. På Medicin- och 
geriatrikkliniken vid Höglandssjukhuset finns ytterligare 2 läkare som innehar 
specialistkompetens inom geriatrik men är verksamma inom andra delar av 
kliniken. Inom SSIH finns utöver detta ytterligare 7 läkare som helt eller delvis 
arbetar främst med palliativ medicin. Det finns också ett tydligt fokus även på 
utbildning av specialistsköterskor inom området vård av äldre. 

Länets geriatriska verksamheter har en etablerad god samverkan sinsemellan i 
olika forum. Inom Processgrupp geriatrik möts de tre klinikernas 
verksamhetsföreträdare regelbundet 3-4 ggr/termin i fysiska möten eller 
videomöten, med tydlig målsättning att erbjuda lika vård över länet. 
Regelbundna regionövergripande möten, ofta via videomöten, hålls inom de 
specialiserade öppenvårdsinriktningarna demenssjukdomar, motorikstörningar 
och osteoporos. Det finns också en väl sammanhållen ST-läkargrupp inom 
geriatrik i regionen, som regelbundet möts inom en uppskattad gemensam 
återkommande utbildnings- och mötesplats, så kallad ST-akademi.

Under 2019 har en av länets geriatriker disputerat, (finns en disputerad sedan 
tidigare). Det finns en etablerad forskningsmässig koppling mellan Region 
Jönköpings läns geriatrik och såväl Hälsouniversitetet i Linköping som 
Hälsohögskolan i Jönköping. För att stärka geriatrisk forskning, kompetens och 
utveckling inom regionen har ”Geriatrikum” skapats på initiativ av Strategigrupp 
äldre. 

Geriatrikum är ett nätverkssamarbete med representation från specialiserad vård, 
primärvård, kommunal vård och Hälsohögskolan och olika yrkesprofessioner.
Verksamheten har identifierat och initialt prioriterat 5 utvecklingsområden: 
Läkemedel för äldre, demenssjukdomar, fall/osteoporos, psykisk ohälsa och 
munhälsa/tandvård för äldre. Geriatrikum uppmuntrar bland annat till geriatrisk 
forskning och utvecklingsprojekt. Det finns idag ett forskningsintresse hos flera 
av länets geriatriker och det finns också via Futurum erbjudande om möjligheter 
till forskar-ST inom området geriatrik.

Geriatriken har ett stort, växande och viktigt utbildningsuppdrag. Länets 
geriatriska verksamheter erbjuder en uppskattad och efterfrågad sidotjänstgöring 
för blivande specialister inom närliggande specialiteter. Ämnesområdet geriatrik 
har också en större plats i den nya läkarutbildningen där utbildningen i geriatrik 
flyttats till termin 11 (K11) och där de första studenterna med detta upplägg, bland 
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annat i Jönköping, skall läsa geriatrik hösten 2021. Diskussioner om upplägg av 
denna utvidgade placering har påbörjats i samråd mellan de sjukhus som 
samverkar inom LiU:s läkarutbildning. 

I Sverige finns vårdval inom geriatrisk öppen- och slutenvård enbart i Region 
Stockholm.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-08
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 44-61

Tid: 2020-04-03 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal F

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 57

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:

 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region 
Jönköpings län.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-03-12
 Protokollsutdrag nämnden 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-08-17
 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet

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

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
1
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Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Förstärk den geriatriska vården i 
länet

Inledning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona 
Milton, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för folkhälsa och sjukvård 
skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna föreslår 
i motionen Förstärk den geriatriska vården i länet att:

 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region 
Jönköpings län. 

Verksamhet inom den medicinska specialiteten geriatrik bedrivs idag på alla 
länets tre sjukhus. På Länssjukhuset Ryhov bedrivs denna verksamhet inom den 
Geriatriska kliniken, på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus inom Medicin-
och geriatrikklinikerna. 

På alla länets tre sjukhus finns vårdplatser för akutgeriatrik. Vårdplatserna är 
inriktade på multiprofessionellt teambaserat omhändertagande av sköra multisjuka 
äldre som har behov av inneliggande akut sjukhusvård men inte behöver mer 
specialiserad vård på annan vårdavdelning. Inom processgrupp geriatrik bedrivs 
ett kontinuerligt arbete med att likforma intagnings kriterier och vårdinnehåll för 
dessa geriatriska vårdplatser. 

I Jönköping finns 18 vårdplatser på GAVA (akutstrokeplatserna som tidigare var 
förlagda inom Geriatriska kliniken på Ryhov finns idag på Med B med totalt 12 
vårdplatser för strokevård). I Eksjö finns 13 GAVA platser på Med G som totalt 
har 20 vårdplatser inklusive akutstroke. I Värnamo finns 12 GAVA vårdplatser på 
Med B (akutstrokeplatserna i Värnamo är förlagda på Med C med totalt 12 
vårdplatser för strokevård). 

På alla tre sjukhus finns också en mottagningsverksamhet. Inriktning kognitiva 
sjukdomar/demens, motorikstörningar hos äldre (i huvudsak Parkinsons sjukdom) 
och osteoporos. I Jönköping finns även amputationsmottagning/gåskola. 
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Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) med i huvudsak palliativ vårdinriktning 
bedrivs i en länsövergripande organisation. 

Idag finns vid länets geriatriska verksamheter 10 specialister inom geriatrik 
(Jönköping 4, Eksjö 3 och Värnamo 3), samt 8 ST-läkare. Vid Geriatriska 
kliniken i Jönköping finns dessutom 2 dubbelspecialister. På Medicin- och 
geriatrikkliniken vid Höglandssjukhuset finns ytterligare 2 läkare som innehar 
specialistkompetens inom geriatrik men är verksamma inom andra delar av 
kliniken. Inom SSIH finns utöver detta ytterligare 7 läkare som helt eller delvis 
arbetar främst med palliativ medicin. Det finns också ett tydligt fokus även på 
utbildning av specialistsköterskor inom området vård av äldre. 

Länets geriatriska verksamheter har en etablerad god samverkan sinsemellan i 
olika forum. Inom Processgrupp geriatrik möts de tre klinikernas 
verksamhetsföreträdare regelbundet 3-4 ggr/termin i fysiska möten eller 
videomöten, med tydlig målsättning att erbjuda lika vård över länet. 
Regelbundna regionövergripande möten, ofta via videomöten, hålls inom de 
specialiserade öppenvårdsinriktningarna demenssjukdomar, motorikstörningar 
och osteoporos. Det finns också en väl sammanhållen ST-läkargrupp inom 
geriatrik i regionen, som regelbundet möts inom en uppskattad gemensam 
återkommande utbildnings- och mötesplats, så kallad ST-akademi.

Under 2019 har en av länets geriatriker disputerat, (finns en disputerad sedan 
tidigare). Det finns en etablerad forskningsmässig koppling mellan Region 
Jönköpings läns geriatrik och såväl Hälsouniversitetet i Linköping som 
Hälsohögskolan i Jönköping. För att stärka geriatrisk forskning, kompetens och 
utveckling inom regionen har ”Geriatrikum” skapats på initiativ av Strategigrupp 
äldre. 

Geriatrikum är ett nätverkssamarbete med representation från specialiserad vård, 
primärvård, kommunal vård och Hälsohögskolan och olika yrkesprofessioner.
Verksamheten har identifierat och initialt prioriterat 5 utvecklingsområden: 
Läkemedel för äldre, demenssjukdomar, fall/osteoporos, psykisk ohälsa och 
munhälsa/tandvård för äldre. Geriatrikum uppmuntrar bland annat till geriatrisk 
forskning och utvecklingsprojekt. Det finns idag ett forskningsintresse hos flera 
av länets geriatriker och det finns också via Futurum erbjudande om möjligheter 
till forskar-ST inom området geriatrik.

Geriatriken har ett stort, växande och viktigt utbildningsuppdrag. Länets 
geriatriska verksamheter erbjuder en uppskattad och efterfrågad sidotjänstgöring 
för blivande specialister inom närliggande specialiteter. Ämnesområdet geriatrik 
har också en större plats i den nya läkarutbildningen där utbildningen i geriatrik 
flyttats till termin 11 (K11) och där de första studenterna med detta upplägg, bland 
annat i Jönköping, skall läsa geriatrik hösten 2021. Diskussioner om upplägg av 
denna utvidgade placering har påbörjats i samråd mellan de sjukhus som 
samverkar inom LiU:s läkarutbildning. 
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I Sverige finns vårdval inom geriatrisk öppen- och slutenvård enbart i Region 
Stockholm.  

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 24-46

Tid: 2020-02-26 kl. 13:30

Plats: Hooks Herrgård, Hok

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 34

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

Information om nuläget för den geriatriska verksamheten i Region 
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till 
presidiet.

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 13

Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Chefscontrollern informerar om att en fullständig månadsrapport för 
december kommer att ges vid nämndsammanträdet. Informationen 
läggs till handlingarna

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
RJL 2019/1760

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i mars.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats: Regionens hus, sal A

§149 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Vid nämndsammanträdet den 21 januari kommer inte 
resultatet för december månad att vara färdigställt. 
Chefscontrollern kommer att ge en sammanställning av 
det ekonomiska läget och redogöra för detta på 
sammanträdet.

 Information om arbetet gällande disponering av 
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.

 Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg 
Folkhälsa och sjukvård.

 Program för hållbar utveckling 2021-2025
Föredragande: Maria Cannerborg, miljöchef. 

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

 Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§101 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

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

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Förändrade rutiner gällande osteoporosmottagningarna
- Status för antalet vårdplatser på länets sjukhus
- Förslag till disponering av vårdenheter i det nybyggda 
hus D1 på Ryhov

 Ordföranden informerar om att ärendet gällande den 
regionala utvecklingsstrategin 2019-2035 återremitterades 
på regionfullmäktiges sammanträde den 1 oktober. Utifrån 
strategin, när den beslutats, ska ett antal handlingsplaner 
med mätetal/indikatorer tas fram. Redan nu finns 
möjlighet att se över relevanta mätetal/indikatorer 
gällande hälsa.

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att vara 
delaktiga i arbetet med att ta fram mätetal/indikatorer 
gällande hälsa till framtida handlingsplaner utifrån den 
regionala utvecklingsstrategin. 

 Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760
Information ges på nämndsammanträde under hösten.

 Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811
Information ges på nämndsammanträde under hösten.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 99-117
Tid: 2019-10-02 kl. 08:30-10:25

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 24-30
Tid: 2019-08-14, kl 13.30-14.30

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 30 Fördelning av inkomna motioner
 Borttagande av dolda nummer – RJL 2019/1681
 Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1760
 Förstärk den geriatriska vården i länet – RJL 2019/1811

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 85

Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem
Diarienummer: RJL 2019/2561

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen då motionärens förslag redan hanteras och kommer 
att finnas med i det kommande Hållbarhetsprogrammet.

Reservationer
Malin Wengholm, Moderaterna till förmån för eget förslag.

Sammanfattning 
Carl-Johan Lundberg föreslår i motionen Vatten - livsmedel och potentiellt 
miljöproblem att:

 Det utreds vilka naturliga möjligheter det finns för att samla upp 
nederbörd på regionens områden på ett tryggt och säkert sätt.

 Se på vilka samordnade insatser som kan göras mellan region och 
berörda kommuner när det gäller kostnadsfördelning som kan vara 
till grund för en sådan här insats.

 Ta fram en kostnadskalkyl för etablering av sedimentdamm med 
tillhörande tillrinning och magasinering av nederbörd.

 Utreda vilka miljökonsekvenser och kostnadskonsekvenser som kan 
uppstå över tid genom hantering av nederbörd som återanvänds för 
bevattning under torka och bevattningsrestriktioner.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-03-10
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-03-10
 Motionsunderlag daterat 2020-02-14
 Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, Moderaterna föreslår att motionen ska anses besvarad. 



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Malin Wengholms yrkande mot 
föreliggande förslag om avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2
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Regionfullmäktige 

Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 
miljöproblem

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen då motionärens förslag redan hanteras och kommer att 
finnas med i det kommande Hållbarhetsprogrammet. 

Klicka här för att ange text. 

Sammanfattning
Carl-Johan Lundberg föreslår i motionen Vatten - livsmedel och potentiellt 
miljöproblem att:

 Det utreds vilka naturliga möjligheter det finns för att samla upp 
nederbörd på regionens områden på ett tryggt och säkert sätt.

 Se på vilka samordnade insatser som kan göras mellan region och berörda 
kommuner när det gäller kostnadsfördelning som kan vara till grund för en 
sådan här insats.

 Ta fram en kostnadskalkyl för etablering av sedimentdamm med 
tillhörande tillrinning och magasinering av nederbörd.

 Utreda vilka miljökonsekvenser och kostnadskonsekvenser som kan 
uppstå över tid genom hantering av nederbörd som återanvänds för 
bevattning under torka och bevattningsrestriktioner. .

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen avslås med hänvisning till att 
förslagen redan hanteras och kommer att finnas med i det kommande 
Hållbarhetsprogrammet. 

Information i ärendet 
Efter översvämningarna på Ryhov 2013 genomfördes ett separat projekt för att 
säkerställa att framtida översvämningar på grund av skyfall och framtida 
klimatförändringar skall förhindras. Dagvattnet leds nu bort genom området och 
fångas upp i grönytor och på grusytor. Det har även byggts vallar mot känsliga 
områden som blev svårt drabbade av översvämningen 2013. Även Jönköpings 
kommun har gjort anpassningar för att det inte ska komma vatten på regionens 
fastigheter från kommunal mark. 
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Under sommaren 2018 så hade länet en långvarig torka med bevattningsförbud i 
Gislaved, Värnamo, Nässjö och Eksjö kommun. Det medförde ökade kostnader 
för att hämta vatten i sjöar och att växlighet blev förstörd. Detta medförde också 
ökade kostnader.

Till hållbarhetsplanen för 2021 – 2025 finns det som förslag att gräva ner 
dagvattentankar där vatten kan sparas för att användas vid bevattning. Tankarna 
kommer även att buffra en hel del vatten vid kraftiga skyfall. Förslaget gäller alla 
regionens större anläggningar med behov av bevattning. 

När nya man bygger markanläggningar och planteringar så planeras det så att det 
inte ska bli stående vatten mot våra hus och en analys görs för att se vart vattnet 
tar vägen när dagvattenbrunnarna är fulla. Det är viktigt att se vattnet som en 
resurs och använda den till våra planteringar och träd istället för att leda bort 
vatten. Det finns även andra tekniska lösningar som har utvecklats där vattnet leds 
ner i växtbäddar och överskottet dräneras eller leds bort. Ett exempel på nyligen 
genomfört byggprojekt, där dagvattnet leds ner från hårdgjorda ytor till ett låglänt 
område där växter kan tillgodogöra sig vattnet, är byggnationen av nya 
operationslokaler vid Värnamo sjukhus.

I kommande projekt kommer åtgärder att inarbetas för att motverka effekterna av 
klimatförändringar. Främst då avseende nederbörd värme och torka. 
Dagvattenhanteringen kommer i projekten att lösas i samförstånd med berörd 
kommun. 

Foto: Andreas Persson

Fotnot: I D1/D2-projektet på Länssjukhuset Ryhov har en perkolationsanläggning byggts. Där 
rinner dagvatten igenom och kan renas från föroreningar innan det sprids och infiltreras till 
omgivande mark. Anläggningen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn. Magasinet 
kan ta emot 480 m3 dagvatten. Det är en av Sveriges största anläggningar. En mindre liknande 
anläggning byggdes i samband med uppförandet av Hjälpmedelscentralen på Länssjukhuset 
Ryhov.
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REGIONLEDNINGSKONTORET 

Jane Ydman Arne Andersen 
Regiondirektör Direktör Verksamhetsstöd och service 



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 54-74

Tid: 2020-03-10 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 70

Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem
Diarienummer: RJL 2019/2561

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett motionssvar där 
rubricerad motion föreslås avslås med motivering att frågan hanteras 
redan och finns även med i det kommande Hållbarhetsprogrammet. 

Sammanfattning 
Information av fastighetschef med anledning av ovan inkommen rubricerade 
motion. 

Beslutsunderlag
 Faktaunderlag inför behandling 2020-02-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, Moderaterna avstår från att deltaga i beslutet. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att man i 
motionssvar avslår motionen med motiveringen att frågan hanteras redan 
och finns även med i det kommande Hållbarhetsprogrammet.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott 

Beslutets antal sidor
1
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2020-02-14 RJL 2019/2561

Regionledningskontoret
Lena Strand

Regionstyrelsen

Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt 
miljöproblem

Inledning
Med anledning av motion från Carl-Johan Lundberg, Moderaterna, lämnas till 
Regionstyrelsen. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag 
till beslut.

Information i ärendet
Carl-Johan Lundberg föreslår i motionen Vatten - livsmedel och potentiellt 
miljöproblem att:

 Det utreds vilka naturliga möjligheter det finns för att samla upp 
nederbörd på regionens områden på ett tryggt och säkert sätt.

 Se på vilka samordnade insatser som kan göras mellan region och berörda 
kommuner när det gäller kostnadsfördelning som kan vara till grund för en 
sådan här insats.

 Ta fram en kostnadskalkyl för etablering av sedimentdamm med 
tillhörande tillrinning och magasinering av nederbörd.

 Utreda vilka miljökonsekvenser och kostnadskonsekvenser som kan 
uppstå över tid genom hantering av nederbörd som återanvänds för 
bevattning under torka och bevattningsrestriktioner. 

Efter översvämningarna på Ryhov 2013 genomfördes ett separat projekt för att 
säkerställa att framtida översvämningar på grund av skyfall och framtida 
klimatförändringar skall förhindras. Dagvattnet leds nu bort genom området och 
fångas upp i grönytor och på grusytor. Det har även byggts vallar mot känsliga 
områden som blev svårt drabbade av översvämningen 2013. Även Jönköpings 
kommun har gjort anpassningar för att det inte ska komma vatten på regionens 
fastigheter från kommunal mark. 

Under sommaren 2018 så hade länet en långvarig torka med bevattningsförbud i 
Gislaved, Värnamo, Nässjö och Eksjö kommun. Det medförde ökade kostnader 
för att hämta vatten i sjöar och att växlighet blev förstörd. Detta medförde också 
ökade kostnader.
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Till hållbarhetsplanen för 2021 – 2025 finns det som förslag att gräva ner 
dagvattentankar där vatten kan sparas för att användas vid bevattning. Tankarna 
kommer även att buffra en hel del vatten vid kraftiga skyfall. Förslaget gäller alla 
regionens större anläggningar med behov av bevattning. 

När nya man bygger markanläggningar och planteringar så planeras det så att det 
inte ska bli stående vatten mot våra hus och en analys görs för att se vart vattnet 
tar vägen när dagvattenbrunnarna är fulla. Det är viktigt att se vattnet som en 
resurs och använda den till våra planteringar och träd istället för att leda bort 
vatten. Det finns även andra tekniska lösningar som har utvecklats där vattnet leds 
ner i växtbäddar och överskottet dräneras eller leds bort. Ett exempel på nyligen 
genomfört byggprojekt, där dagvattnet leds ner från hårdgjorda ytor till ett låglänt 
område där växter kan tillgodogöra sig vattnet, är byggnationen av nya 
operationslokaler vid Värnamo sjukhus.
I kommande projekt kommer åtgärder att inarbetas för att motverka effekterna av 
klimatförändringar. Främst då avseende nederbörd värme och torka. 
Dagvattenhanteringen kommer i projekten att lösas i samförstånd med berörd 
kommun. 

Foto: Andreas Persson

Fotnot: I D1/D2-projektet på Länssjukhuset Ryhov har en perkolationsanläggning byggts. Där 
rinner dagvatten igenom och kan renas från föroreningar innan det sprids och infiltreras till 
omgivande mark. Anläggningen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn. Magasinet 
kan ta emot 480 m3 dagvatten. Det är en av Sveriges största anläggningar. En mindre liknande 
anläggning byggdes i samband med uppförandet av Hjälpmedelscentralen på Länssjukhuset 
Ryhov.

Verksamhetsstöd och service/Regionfastigheter

Tomas Calmviken
Fastighetschef



 

 

MOTION 

Vatten – livsmedel och potentiellt miljöproblem 

Jönköpings län har en unik placering med flera viktiga friskvattentäkter i sitt geografiska område 

Klimatförändringarna ger ökad och större mängd nederbörd men även perioder med långvarig torka. Vi 

upplevde hur ett ”hundraårsregn” i juli 2013 hotade hela akutverksamheten på sjukhuset Ryhov och 

sommaren 2018 upplevdes en extrem torka med alla dess följder. 

Vi måste lära oss leva med konsekvenserna av ett mer extremt klimat och hantera dess resultat. Som ett 

led i detta arbete behöver nederbörden hanteras på ett effektivt och smart sätt. 

Uppsamling av förorenat regnvatten i en sedimentdamm hindrar att föroreningar letar sig ut till våra 

friskvattentäkter och överbelastar dagvattensystem på dess väg dit. Istället kan vattnet bli en resurs om 

det magasineras. Vattnet kan användas för bevattning av odlingar och grönytor på Regionens och 

intilliggande områden i perioder av bevattningsförbud och restriktioner. 

 

Därför föreslår motionären följande: 

 

- Att det utreds vilka naturliga möjligheter det finns för att samla upp nederbörd på Regionens 

områden på ett tryggt och säkert sätt. 

 

- Att se på vilka samordnade insatser som kan göras mellan Region och berörda kommuner när 

det gäller kostnadsfördelning som kan vara till grund för en sådan här insats. 

 

- Att ta fram en kostnadskalkyl för etablering av sedimentdamm med tillhörande tillrinning och 

magasinering av nederbörd. 

 

- Att utreda vilka miljökonsekvenser och kostnadskonsekvenser som kan uppstå över tid genom 

hantering av nederbörd som återanvänds för bevattning under torka och 

bevattningsrestriktioner. 

 

-  

På Moderata regionfullmäktige gruppens vägnar 

Jönköping 13 september 2019 

 

Carl-Johan Lundberg (M) 

Ledamot Regionfullmäktige 



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 57

Allmän trafikplikt Krösatåg
Diarienummer: RJL 2020/729

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 besluta med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik 
(”Kollektivtrafiklagen”) att fastställa allmän trafikplikt på de 
trafiksträckor inom Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län 
samt till närmast angränsande station på andra sidan länsgräns för 
tågplaneperioden 2022 – tågplaneperioden 2033 (12 år).

Sammanfattning 
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att 
upphandlas under 2020.

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 
allmän trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional 
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt 

för Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken 

daterad 2020-03-25

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 37-
56
Tid: 2020-04-06 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 46

Allmän trafikplikt Krösatåg
Diarienummer: RJL 2020/729

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 besluta med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik 
(”Kollektivtrafiklagen”) att fastställa allmän trafikplikt på de 
trafiksträckor inom Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län 
samt till närmast angränsande station på andra sidan länsgräns för 
tågplaneperioden 2022 – tågplaneperioden 2033 (12 år).

Sammanfattning 
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att 
upphandlas under 2020.

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 
allmän trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional 
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt 

för Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken 

daterad 2020-03-25

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför upphandling av 
Krösatågstrafiken
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta

 med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (”Kollektivtrafiklagen”) 
att fastställa allmän trafikplikt på de trafiksträckor inom 
Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län samt till närmast 
angränsande station på andra sidan länsgräns för tågplaneperioden 2022 – 
tågplaneperioden 2033 (12 år).

Sammanfattning
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att upphandlas 
under 2020.

För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet. 
Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal med tillträdande trafikföretag 
tecknas.

Information i ärendet
Samråd inför upphandling (SIU) i syfte att informera om trafiken och utröna
intresset för att bedriva kommersiell tågtrafik inom ramen för det avtal som
planeras att upphandlas under 2020 har genomförts under perioden april -
september 2019. Både offentligt hållna samråd samt enskilda samråd har erbjudits
intressenter. Ett flertal trafikföretag och underhållsleverantörer önskade ha 
enskilda samråd vilka genomfördes i september 2019. Inget trafikföretag 
framförde intresse av att bedriva hela eller delar av trafiken kommersiellt i egen 
regi.

Inför upphandlingen tar Jönköpings Länstrafik tillsammans med övriga berörda 
län fram underlag som beskriver trafikutbudet i form av tidtabeller och 
produktionsvolymer i tidtabellskilometer och tidtabellstimmar. Underlaget 
kommer att vara uppdelat på ett sammanhållet trafikåtagande. 
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Krösatågssystemet kommer initialt vid trafikstart i december 2021 att omfatta 
dagens Krösatågssystem samt Kustpilensystemet med möjlighet att successivt 
kunna byggas ut under avtalsperioden för att kunna möjliggöra den måluppfyllelse 
som finns beskriven i trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län. 

Det aktuella trafikområdet där allmän trafikplikt ska införas beskrivs mer 
ingående i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för 

Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken 

daterad 2020-03-25

Beslut skickas till
Regionledningskontoret
Länstrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Bilaga – Trafikpliktsutredning inför 
upphandling av Krösatågstrafiken 2021
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal avseende allmän kollektivtrafik för Krösatågen upphör att gälla i 
december 2021. Idag består trafiken och underhållet av tre olika avtal som berör 
Jönköpings län och totalt fem för hela trafiksystemet. De fem avtalen har i 
grunden olika avtalsmodeller.

För att nytt avtal ska hinna tecknas i sådan tid att eventuella nya trafikföretag får 
skälig tid på sig att förbereda ett trafikövertagande står Länstrafiken nu i begrepp 
att tillsammans med övriga berörda påbörja upphandling av den framtida 
kollektivtrafiken. Målsättningen är att upphandlingen ska genomföras med sådan 
tidsplan att avtal kan tecknas senast i december 2020, dvs. cirka ett år före 
trafikstart för den nya trafiken. 

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

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

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

Sammanfattning 
Jönköpings Länstrafik planerar att under 2020 tillsammans med övriga berörda 
län i Krösatågssystemet upphandla kollektivtrafik med tåg tillsammans med 
tillhörande underhåll.
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Avtalsstarten för det kommande trafikavtalet planeras till december 2021 för 
tågplan 2022 (T22). 

Trafikpliktsutredningen visar att trafiken överensstämmer med 
trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier. Beslut om allmän trafikplikt 
kommer innebära att intentioner och mål i ovanstående dokument kan 
verkställas genom att trafiken kan upphandlas. Genom trafikpliktsbeslutet åtar 
sig kollektivtrafikmyndigheten att tillhandahålla länets invånare och besökare en 
sammanhållen, attraktiv och kostnadseffektiv kollektiv tågtrafik i aktuella 
områden. 

Under 2019 har samråd skett med trafikföretag, fordons- och 
underhållsleverantörer. Inget trafikföretag har visat intresse att utföra trafiken, 
eller delar av den, på kommersiella grunder. Inga önskemål har heller 
framkommit om att undanta trafik från beslut om allmän trafikplikt. 

Trafikområdet 
Geografiskt område som ingår i trafikpliktsutredningen avser de delar av 
nedanstående karta som ligger inom Jönköpings län samt närmaste station på 
andra sidan länsgräns. Linjesträckningar kan förändras och nya kan tillkomma 
under avtalsperioden. 

På linje 83, 84, 85, 86 och 88 i bilden nedan bedrivs trafiken med fordon som har 
förbränningsmotor.
På linje 79, 87, 89, 92 och 98 bedrivs trafiken primärt med elektriska fordon. 
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Bild 1: Ovanstående områden och linjenät i Jönköpings län ingår i trafikpliktsutredningen. 
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Dagens trafiksystem 
Trafikutbud, resande och nyckeltal
Den trafiken som ska upphandlas och inkluderar Krösatågen och Kustpilen 
omfattar 7 600 000 årliga tidtabellskilometer (primär fastställelse av T20) och 3.3 
miljoner årliga resor. De två systemet är idag till stor del separerade från varandra. 
I nuläget finns begräsande kontaktytor där samverkan sker mellan Krösatågen och 
Kustpilen.  I ett framtida läge med ett gemensamt avtal kommer nya 
kontaktytorna skapas som i sin tur ger möjligheter till synergier genom att 
samutnyttja fordon och depåresurser i en högre grad inom systemet. Jönköpings 
län berörs av Krösatågssystemet idag. 
Resandet har varit långsamt ökande under en längre period. Bilden nedan 
sammanfattar antalet resenärer på de olika linjerna som ska upphandlas.

Fördelning av tidtabellkilometer mellan fordonstyper efter preliminär fastställd 
tågplan för T20 

Itino 2 305 315
X11/X14 3 977 757
Y2 1 288 375

Planerade förändringar av dagens trafiksystem
Den trafik som idag bedrivs inom Jönköpings län kan komma att förändras under 
avtalsperioden. 

Primärt är det fördelningen av tåglägen på Jönköpingsbanan som kan komma att 
beröras för att möjliggöra en mer ändamålsenlig trafikering med 
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multipelkopplade fordon på sträckan Jönköping-Nässjö. Det är även sannolikt att 
Krösatågssystemet sträcks ut till Mjölby och att Mjölby i framtiden blir 
knutpunkten mellan Krösatågssystemet och Östgötapendeln istället för Tranås 
för att därigenom skapa en bättre pendlingstrafik med en bättre trafikekonomi än 
vad dagens system har.
Det kan även bli annan trafikering på Kust-till-kustbanan, som berör de södra 
och sydvästra delarna av länet.

Under avtalsperioden kan linjer och linjesträckningar förändras, tillkomma eller 
utgå. 

Nya Fordon
Under avtalstiden kommer nya fordon att levereras. Beställningen av nya fordon 
omfattar 20 st eldrivna motorvagnsfordon (avsedda för dagens Krösatågstrafik) 
samt 10 st bimodala motorvagnsfordon (avsedda för dagens Kustpiltrafik). De 10 
Itino (Y31/Y32) fordon som går i dagens Krösatågstrafik ska behållas under hela 
avtalstiden. Övriga fordon i dagens trafik ska fasas ut i samband med leverans av 
nya fordon.

Nuvarande: Framtida:
Krösatågen Krösatågen
10 st Itino 10 st Itino
26 st X11/X14 20 st ER3
Kustpilen Kustpilen
5 st Itino 10 st BR1
6 st Y2

Depå
Inför leverans av nya tågfordon kommer det att byggas en ny tågdepå i Nässjö. 
Depån möjliggör konkurrensneutrala förutsättningar och möjligheter att på sikt 
expandera trafikvolymen då beställaren har rådighet över depån. 
 

Infrastruktur
Nedan finns en sammanställning med åtgärder som är beslutade i nationell- eller 
regionalplan som gäller för perioden 2018-2029 och som berör såväl Jönköpings 
län som övriga delar regionaltågssystemet. 

Tidplanerna nedan påverkas av många faktorer. Det innebär att projekt kan både 
skjutas framåt eller bakåt i tiden. Projekt kan även helt utgå.
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Nationell plan

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt 
signalsystem som kommer att införas på hela eller delar av de linjer som 
upphandlas under avtalsperioden, primärt på södra stambanan. Det är i skrivande 
inte helt klart med införandeplanen för ERTMS, för aktuell tidsplan hänvisas till 
Trafikverket www.trafikverket.se/ERTMS.
Jönköping

Nybyggd bana mellan Tenhult och Byarum. Samt elektrifiering av Byarum/Nässjö 
– Värnamo. Planerad för åtgärd 2024-2029.

Elektrifiering av Nässjö – Eksjö genom regionalplan 2024-2029

Plattformsanpassningar med anledning av nya fordon. 

Halland

Halmstad Resecentrum etapp 3 är med i nationellplan i tidsspannet 2024-2029
Kronoberg

Triangelspår i Alvesta för att komma från KtK-banan mot Södra stambanan 
söderut. Planerad för åtgärd 2024-2029.

Plattformsanpassningar med anledning av nya fordon 
Kalmar

Avveckling av radioblocksystemet på Tjust- och Stångådalsbanorna. 
Blekinge

Sydostlänken som inbegriper ny järnväg Olofström - Karlshamn samt 
elektrifiering av sträckan Älmhult – Olofström, planerad för åtgärd 2024-2029

Utöver detta finns medel avsatta för banarbeten som kommer ha trafikpåverkan. 

Kommersiell trafik 
I det aktuella området finns kommersiell trafik på södra stambanan och SJ 
trafikerar även en dubbeltur Jönköping-Stockholm. Stoppbilden för den 
kommersiella trafiken avviker markant från regionaltågssystemet Krösatågen. 
Kommersiell trafik som trafikerar övriga banor i trafiksystemet saknas. 

Samråd 
Gemensamt samråd inför upphandling genomfördes våren 2019. På samrådet 
deltog representanter från flera olika trafikföretag, fordons-, och 

http://www.trafikverket.se/ERTMS
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underhållsleverantörer med koppling till aktuellt uppdrag. Under mötet gavs 
information om arbetet inför beslut om trafikplikt samt upphandling av trafiken 
och området. Även information om de olika länens utveckling samt befintlig 
kollektivtrafik presenterades. De deltagande företagen erbjöds även möjlighet att 
anmäla intresse för enskilda möten med representanter från den projektgrupp 
som arbetar med upphandling av trafiken. Dessa möten genomfördes under 
hösten 2019.

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

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

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

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

Skäl för beslut
Krösatågssystemet är av stor regional betydelse eftersom den erbjuder 
resmöjligheter för en stor del av länets invånare. Resandeunderlaget för såväl 
arbets- och studiependling samt annat vardagligt resande i det aktuella området 
förekommer vilket föreliggande utredning visar. 

Kollektivtrafik som syftar till att tillfredsställa behovet av vardagsresande 
kännetecknas ofta av att det krävs mer omfattande kollektivtrafik än vad som är 
kommersiellt lönsamt. Den aktuella trafiken kan genom ett beslut om allmän 
trafikplikt fortsätta att vara en integrerad del av Jönköpings läns geografiskt 



TJÄNSTESKRIVELSE 8(8)

RJL2020/729   
  

heltäckande kollektivtrafiksystem där det sammanhängande trafiksystemet, 
gemensamma prissystemet och centrala funktionerna för kundservice och övrigt 
kundomhändertagande även fortsättningsvis möjliggör sammanhängande resor i 
hela länet samt över länsgräns. 

Trafikförsörjningsprogrammets skrivningar om kollektivtrafikens centrala roll i 
ett regionalt utvecklingsperspektiv och den strukturpåverkan en väl utbyggd 
kollektivtrafik kan få, visar på det stora behovet av långsiktighet och stabilitet vid 
utformningen av regionens kollektivtrafik. Kommersiella aktörer bedöms utifrån 
trafikförsörjningsprogrammets mål kopplat till dagens trafik inte kunna erbjuda 
länets invånare en motsvarande trafik. 

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

 
 



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 45-61

Tid: 2020-04-21 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 56

Period Barnvagn - priser för 2 zon och län samt 
ändrade resevillkor
Diarienummer: RJL 2020/705

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Besluta om utökad giltighet för barnvagnskortet med följande  
zonindelning: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, län 900:-

Sammanfattning 
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga 
trafikslag fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter 
efter zonindelningen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 37-
56
Tid: 2020-04-06 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 45

Period Barnvagn - priser för 2 zon och län samt 
ändrade resevillkor
Diarienummer: RJL 2020/705

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Besluta om utökad giltighet för barnvagnskortet med följande  
zonindelning: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, län 900:-

Sammanfattning 
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga 
trafikslag fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter 
efter zonindelningen.

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att följande justering görs för period barnvagn, 365 
dagar: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, Län 900:-.

Presidiet ställer sig bakom förslaget.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Period Barnvagn - priser för 2 zoner 
och län samt ändrade resevillkor
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår Regionfullmäktige 

 besluta om utökad giltighet för Barnvagnskortet med tillhörande 
zonindelning

Sammanfattning
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga trafikslag 
fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter efter 
zonindelningen.

Information i ärendet
I nuvarande biljettsortiment finns produkten Period Barnvagn 365 dagar. Villkor 
för produkten är följande: Period Barnvagn 365 dagar ger möjligheten till ett fritt 
resande på alla en- och tvåsiffriga bussar (stadstrafik) i 365 dagar. Produkten är 
giltig för en (1) Vuxen och max två (2) barn, inräknat barnet i barnvagn. 
Syskonvagn/dubbelvagn räknas som en vagn. Mån av plats gäller, är bussens 
”barnvagnsplatser” fulla får man ta nästa avgång. 
En av anledningarna till att produkten infördes var för att bussarna vid tidpunkten 
bara hade valideringsutrustning vid framdörren, vilket innebar att 
barnvagnsföraren var tvungen att lämna sitt barn med barnvagn för att gå fram och 
validera eller köpa biljett. Med Barnvagnskortet släpptes valideringskravet och 
kortet ställs ut med fast datum, vilket innebär att biljetten aktiveras direkt vid 
själva köpet och inte vid ombordstigning. Övriga produkter aktiveras vid själva 
valideringstillfället.

Vid tidtabellskiftet i juni 2020 kommer några stadsbusslinjer i Jönköping övergå 
till regionbusslinjer vilket innebär att det geografiska användningsområdet 
kommer minska för Barnvagnskortet. 

För att inte försämra för resenärer med barnvagn föreslås därför att 
Barnvagnskortet ska gälla i samtliga trafikslag (stadsbuss, regionbuss och tåg), 
men fortsatt i mån av plats. Då det skulle gälla i hela länet föreslås att införa
Barnvagnskortet med giltighet i olika zoner:
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1 zon 2 zoner Län
Period Barnvagn 
365 Dagar

650 kr 765 kr 930 kr

Antalet sålda kort per år är för närvarande ca 900 st och försäljningen uppgår till 
ca 600 tkr. Bedömningen är att en utökning av giltigheten för Barnvagnskortet får 
marginell påverkan på de totala intäkterna.

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

Beslut skickas till
Regionledningskontoret 
Jönköpings Länstrafik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 86

Årsredovisning 2019 gällande samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2020/690

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1.Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet

2.Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet

3.Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet.

Sammanfattning 
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2019. Frågan om ansvarsfrihet för respektive 
styrelse ska prövas av förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande 
revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-21
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2019 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionstyrelsen

Årsredovisning 2019 och ansvarsfrihet för 
Samordningsförbunden

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet 

för 2019 års verksamhet
2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2019 

års verksamhet
3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2019 

års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2019. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår 
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2019.

Information i ärendet
I enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
(Finsam), 2003:1210, finns tre samordningsförbund i länet. 

 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 Finnvedens Samordningsförbund 
 Höglandets Samordningsförbund 

Medlemmar i samordningsförbunden är för respektive länsdel: Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommunerna samt Region Jönköpings län. Finansiering sker 
via årliga medlemsavgifter. Syftet med verksamheten är att ge enskilda individer 
ett samordnat stöd för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete.  
Arbetet i respektive samordningsförbund leds av en styrelse och samordnas via ett 
kansli. Administrativa tjänster köps från Region Jönköpings län.
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Beslutsunderlag
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2019 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).

Beslutet skickas till
Samordningsförbunden i länet 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm 
T f ekonomidirektör































































































































































































































































































PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 89

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara 
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av utskrivningsklara patienter. 

Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de 
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-03-17
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvårds presidium 2020-

03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-01-14
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av 

utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av 

utskrivningsklara patienter

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 63

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara 
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd 
granskning av utskrivningsklara patienter. 

Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de 
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av 

utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av 

utskrivningsklara patienter.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43

Tid: 2020-03-04 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 38

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara 
patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 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 över genomförd 
granskning av utskrivningsklara patienter. 

Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de 
pågående utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region 
Jönköpings län och kommunerna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av 

utskrivningsklara patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av 

utskrivningsklara patienter.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
1
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Regionrevisionen

Granskning av utskrivningsklara 
patienter 
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

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

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning 
av utskrivningsklara patienter. 

Revisorernas rekommendationer överensstämmer till stor del med de pågående 
utvecklingsarbeten som identifierats i samverkan mellan Region Jönköpings län 
och kommunerna.

Information i ärendet
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård delvis säkerställer en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över 
samverkan kring utskrivningsklara patienter. 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 
1. säkerställa att samtliga länets kommuner följer den 

huvudöverenskommelse som har tagit fram 
2. förtydliga och förankrar rollen vårdsamordnare
3. förbättrar slutenvårdens uppdrag att ange förväntad vårdtid och 

utskrivningsdatum 
4. utveckla slutenvårdens rutiner för registrering av läkemedel
5. utveckla förskrivning av hjälpmedel utifrån patientens behov 
6. vidta åtgärder för att möjliggöra att en större andel vårdplaneringmöten 

kan ske digitalt 

I samband med Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård tecknade Region Jönköpings län och länets kommuner en 
överenskommelse. Syftet var att främja god kvalitet för personer som skrivs ut 
från sjukhus och minska antal patienter som vistas utskrivningsklara på sjukhus. 
Innehållet består av en gemensam arbetsprocess där respektive aktörers uppdrag 
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beskrivs. Överenskommelsen reglerar även den ekonomiska ersättningen mellan 
huvudmännen då utskrivningsklara patienter vistas på sjukhus.

Revisionens rekommendationer överensstämmer till stor del med de pågående 
utvecklingsområden som identifierats i samverkan mellan parterna. I flertalet 
områden finns pågående förbättringsarbeten på flera håll i länet, på sjukhusen och 
på länets vårdcentraler i samverkan med kommunerna.  En länsgrupp i samverkan 
är bildad för att leda arbetet. Enstaka kommuner har utvecklat egna 
arbetsprocesser som i delar inte överensstämmer med överenskommen process. 
Ansträngningar görs kontinuerligt för att de gemensamma arbetsprocesserna inte 
ska tolkas olika. 

En sammanhållande funktion för att stödja länets vårdsamordnare och utveckla 
deras roll är framtagen. I uppdraget ingår stöd för ökad digitalisering av 
vårdmöten, där just samordnad vårdplanering (SVPL) efter utskrivning är i fokus. 

Utvecklingsarbeten pågår på sjukhusklinikerna för att ytterligare förbättra 
bedömningen kring planerad vårdtid. En checklista för att underlätta och öka 
förståelsen för hur och varför bedömningen ska göras är framtagen av läkare i 
annan region och testas nu på Medicin- och geriatrikklinik inför spridning i länet. 
Fördjupade datauttag under en mätvecka är planerad under våren. Då ska analyser 
i samverkan ske lokalt angående genomförda ändringar i datum för beräknad 
vårdtid. Detta ska förhoppningsvis öka förståelsen för de olika vårdgivarnas 
utmaningar kopplat till dessa bedömningar. 

En uppdatering pågår av hjälpmedelsförskrivning, i samband med översynen av 
tillämpningsanvisningar efter uppföljning av KomHem-avtalet. 

Ett långsiktigt arbete pågår utifrån Läkemedelskommittén för att säkerställa 
läkemedelshanteringen i vårdens övergångar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24
 Regionrevisionens skrivelse avseende granskning av utskrivningsklara 

patienter daterat 2019-12-18
 Revisionsrapport från pwc: Granskning av samverkan av utskrivningsklara 

patienter.

Beslut skickas till
Regionfullmäktige 
Region Jönköpings läns revisorer
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-22

Tid: 2020-01-14 kl. 08:30

Plats: Insikten, Kulturhuset Spira

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 9

Information om inkommen granskning: Granskning av 
samverkan kring utskrivningsklara patienter
Diarienummer: RJL 2019/3074

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Inväntar svar på granskningen från nämnden för folkhälsa och 
sjukvård och därefter för behandling i styrelsen. 

Sammanfattning 
Föreligger granskning kring samverkan kring utskrivningsklara patienter. 
Granskningen ställd till nämnden för folkhälsa och sjukvård samt 
regionstyrelsen för svar. 

Beslutsunderlag
 Missiv och granskningsunderlag 

Beslutets antal sidor
1





















































































PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 90

Samordningsförbundens budget 2021
Diarienummer: RJL 2020/718

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Godkänna en utökning av budget 2021 för Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden med 167 000 kronor. 

2. Uppdra åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom 
budgetram för Region Jönköpings län 2021.

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tillskrivit medlemmarna i
förbundet om en utökning av budgeten för 2021 med 10 procent, vilket för 
Region Jönköpings del utgör 167 000 kronor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14
 Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden        

daterad 2020-03-17

Yrkande/förslag vid sammanträdet
Rachel De Basso yrkar bifall till föreliggande förslag 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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2020-04-14 RJL 2020/718

Regionstyrelsen

Budget 2021 Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

1. godkänner en utökning av budget 2021 för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden med 167 000 kronor. 

2. uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom budgetram för
Region Jönköpings län 2021

Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tillskrivit medlemmarna i
förbundet om en utökning av budgeten för 2021 med 10 procent, vilket för Region
Jönköpings del utgör 167 000 kronor.

Information i ärendet
Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har inkommit. I
skrivelsen ställs frågan om Region Jönköpings län kan ställa sig bakom en
utökning av budgeten för 2021 för samordningsförbundet. Den samhälls-
ekonomiska utvärderingen som gjorts av insatserna visar att satsade medel i 
Finsam mycket snabbt kommer tillbaka till parterna i form av ökad delaktighet, 
tillväxt, minskade samhällskostnader och ökade intäkter i form av skatter.

Vid medlemssamråd i februari 2020 diskuterades en utökning om 10 procent
inför 2021. Samtliga medlemmar har ställt sig positiva till ökningen, som är i 
enlighet med förbundsstyrelsen önskan, under förutsättning att parter är eniga. 
Representant från Region Jönköpings län ställer sig också bakom ökningen om 10 
procent. Samordningsförbundet efterfrågar nu formellt besked.

För Region Jönköpings län innebär det en ökning med 167 000 kronor jämfört
med 2020. I skrivelsen beskrivs att Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är 
ett av förbunden som får minst statliga medel per invånare i jämförelse med andra, 
även efter förfrågad budgetökning.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden efterfrågar svar senast 2020-08-13.
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RJL 2020/718

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14
 Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden        

daterad 2020-03-17

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

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm  
TF ekonomidirektör







PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 91

Energisparprojekt hus 11 och hus 19, Värnamo 
sjukhus
Diarienummer: RJL 2020/738

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna ombyggnad för energisparåtgärder i hus 11 och hus 19 på 
Värnamo sjukhus till en maximal kostnad på 6 550 000 kronor.

Sammanfattning 
Hus 11 och 19 saknar idag återvinning på ventilationen. Genomförande av 
projektet kommer ge positiva effekter på ekonomi och energiförbrukning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag. 
Pontus Lundberg önskar till styrelsen återkoppling kring procent på vilken 
energibesparing som görs. 
Ordföranden föreslår att en karta över hus 11 och 19 biläggs ärendet inför 
styrelsen. 

Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande förslag med 
ovanstående tillägg till ärendet. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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2020-03-25 RJL 2020/738

Regionstyrelsen

Energisparprojekt hus 11 och 19, 
Värnamo sjukhus
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnad för energisparåtgärder i hus 11 och hus 19 på 
Värnamo sjukhus till en maximal kostnad på 6 550 000 kronor.

Sammanfattning
Hus 11 och 19 saknar idag återvinning på ventilationen. Genomförande av 
projektet kommer ge positiva effekter på ekonomi och energiförbrukning. 

Information i ärendet
Hus 11 och 19 saknar idag återvinning på ventilationen. Genomförande av 
projektet kommer ge positiva effekter på ekonomi och energiförbrukning. 

Genomförandet innebär bland annat att nytt fläktrum byggs på taket för hus 11 
samt att två nya aggregat ersätter ventilation på byggnad 19. Ny fläkt till 
transformatorrummet kommer också installeras samt även byte av radiatorer.

Verksamhetens bedömning av investeringen
Bilaga till ärende Energisparprojekt hus 11 och hus 
19, Värnamo Sjukhus – DNR 2020/738
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Ökad tillgänglighet för kunden/patienten 1

Förbättrad kvalité för kunden/patienten 4

Förbättring vad gäller patientsäkerhet 1

Minskad risk för smittspridning 4

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen 1

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Möjligheter att korta behandlingstider 1

Förändrat arbetssätt 1
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RJL 2020/738

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer 1

Förbättrad arbetsmiljö                                                          4

Finansiering
För ombyggnationen reserveras 6 550 000 kronor ur investeringsplanens 
befintliga utrymme för fastighetsinvesteringar. Återbetalningstid för 
investeringarna i hus 11 och 19 är beräknat till 7,5 år respektive 8,5 år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Situationsplan Värnamo

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm 
Tf ekonomidirektör
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 92

Revisioner Itinotåg
Diarienummer: RJL 2020/521

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna beslut om revisioner av Itino-tåg till en maximal kostnad 
på 4 500 000 kronor.

Sammanfattning 
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan. Tågrevisioner är 
omfattande renoveringar där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner 
återställs till nyskick och måste utföras för att fordonen inte ska beläggas 
med körförbud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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2020-03-04 RJL 2020/521

Regionstyrelsen

Revisioner Itino-tåg
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner beslut om revisioner av Itino-tåg till en maximal kostnad på 
4 500 000 kronor.

Sammanfattning
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan. Tågrevisioner är omfattande 
renoveringar där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick 
och måste utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.

Information i ärendet
Tågrevisionerna som ska genomföras avser nio Itino-tåg. Tågrevisioner är 
omfattande underhåll där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner återställs till 
nyskick. Revisionerna följer en plan efter antal körda kilometer och ålder. 
Revisioner måste utföras för att inte fordonen ska beläggas med körförbud.

Verksamhetens bedömning av investeringen:
Revisioner Itino-tåg DNR 2020/521
Medborgar-/kundperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Ökad nytta för kunden: 4

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Förbättrad metod 4

Förbättrad arbetsmiljö 3

Positiva miljökonsekvenser 3

Sammanfattande bedömning av investeringen: 4

Finansiering
Investeringen ligger i planeringen för 2020 och finansiering av 4 500 000 kronor 
kommer att ske inom befintligt utrymme för nya beslut enligt Budget 2020 med 
flerårsplan.
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RJL 2020/521

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04

Beslut skickas till
Länstrafiken
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 94

Familjecentral Norrahammar
Diarienummer: RJL 2020/1036

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande hyresavtal med Junehem AB avseende 
familjecentral i Norrahammar att börja gälla från 2022-06-01.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län hyr lokaler för familjecentral i Norrahammar. I 
Norrahammar kommer ett nytt centrumhus att uppföras där lokaler för 
familjecentral ingår och nytt hyresavtal tecknas för dessa.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-21 
 Bilaga 1 hyresavtal Region Jönköpings län – Junehem AB
 Bilaga 2 ritning
 Andrahandsavtal Jönköpings kommun

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet önskar till regionstyrelsens sammanträde återkoppling kring 
tid för hyresavtal. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-04-21 RJL 2020/1036

Regionstyrelsen

Hyresavtal Norrahammar familjecentral
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande hyresavtal med Junehem AB avseende 
familjecentral i Norrahammar att börja gälla från 2022-06-01.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr lokaler för familjecentral i Norrahammar. I 
Norrahammar kommer ett nytt centrumhus att uppföras där lokaler för 
familjecentral ingår och nytt hyresavtal tecknas för dessa.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan år 2003 lokaler för vårdcentral, folktandvård, 
barnhälsovård och kvinnohälsovård i Norrahammar. Hemsö Vårdfastigheter AB 
hyr ut cirka 2 265 kvadratmeter till Region Jönköpings län. I dagsläget finns ingen 
samlad familjecentral i Norrahammar. I den befintliga byggnaden som vi hyr av 
Hemsö, går det inte tillskapa en familjecentral som har ändamålsenliga lokaler. 

Regionfastigheter har på uppdrag av medicinsk vård och kirurgisk vård arbetat 
med att ta fram förslag på alternativa lokaler som kan inrymma en familjecentral. 
Idag hyr verksamheterna en yta som uppgår till cirka 240 kvadratmeter.

Junehem AB är ett av Jönköpings kommun ägt bostadsbolag som har för avsikt att 
uppföra ett nytt centrumhus i Norrahammar. Junehem AB har tillsammans med 
Regionfastigheter tagit fram ett förslag för en ny familjecentral.

Hyresavtalet som bifogats lyder enligt följande:

- Hyreskostnad om 1 303 570 kr/år
- Lokalarea uppgår till 574 kvadratmeter.
- Underhåll ingår i hyran
- Mediakostnader ingår i hyran (El, värme, vatten, ventilation)
- Hyrestid om 25 år, med start 2022-06-01 till 2047-06-01

Regionfastigheter bedömer att hyreskostnaden är marknadsmässig.
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RJL 2020/1036

Verksamheterna har godkänt avtalet. Ett andrahandsavtal till Jönköpings kommun 
avseende kommunens verksamheter i familjecentralen finns bifogat. Hyresavtalets 
giltighet förutsätter att Jönköpings kommun signerar andrahandsavtalet med 
Region Jönköpings län. Jönköpings kommuns andel av lokal uppgår till ca 38,5 
procent av ytan.

De ytor som medicinsk vård och kirurgisk vård lämnar kommer tas över av 
Vårdcentralerna Bra Liv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-21 
 Bilaga 1 hyresavtal Region Jönköpings län – Junehem AB
 Bilaga 2 ritning
 Andrahandsavtal Jönköpings kommun

Beslut skickas till
Regionfastigheter
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsområde medicinsk vård 
Verksamhetsområde kirurgisk vård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm 
Tf ekonomidirektör
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HYRESAVTAL
- avseende lokal

1(6)

Hyresvärd
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress
Gata

Kommun Fastighetsbeteckning

LägenhetsnrTrappor/hus

Aviseringsadress

Ändamålet med förhyrningen
Hyresobjektet ska användas till  

Enligt beskrivning i bilaga.

Hyresobjektets skick
Hyresobjektet hyrs ut i

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesörja och bekosta åtgärder i hyresobjektet för att tillse att hyresobjektet på 
tillträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga.

Sign Sign

Hyresgäst(er)
Org-/Personnr

Org-/Personnr

Bilaga nr

befintligt skick.

avtalat skick enligt bilaga.

Bilaga nr

Bilaga nr

  
Hyresobjektets omfattning

Enligt följande

Butiksyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Summa ca

Butiksyta

Kontorsyta

Kontorsyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Lageryta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Övrig yta Summa ca

Lageryta

Övrig yta

Total yta i kvm ca

Hyresgästen har inte rätt till sänkning eller återbetalning av hyra och hyresvärden har inte rätt till höjning av hyran om ytan som anges i detta 
hyresavtal avviker från den faktiskta ytan.

Framgår av bifogade ritning(ar).

Bilaga nr

  
Till hyresobjektet hör

Tillfart för i och urlastning med fordon Skyltplats Plats för skåp eller automat

Parkeringsplats(er) för bil(ar) Garageplats(er) för bil(ar)

Datum

Objektsnummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

2020-04-17

Regionfastigheter, Region Jönköpings län
232100-0057

Jönköpings Kommun, Tekniska kontoret
212000-0530

Kyrktorget 1, Norrahammar

Jönköping Norrahammar 28:2

Jönköpings Kommun Box 393, 551 15 Jönköping

X Familjecentral

X

X

X 2

X



Indexjustering av hyran

Justering av hyran ska ske enligt bilaga 

Bilaga nr

Fastighetsskatt

Ingår i hyran 

Bilaga nr

Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer  

el VA värme varmvatten kyla ventilation
Betalning

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas ombesörjer och bekostar följande part installation av sådan mätare.

Hyresvärden Hyresgästen

Hyresgästen har eget abonnemang Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilagaIngår i hyran Bilaga nr

El

VA

Värme

Varmvatten

Kyla

Ventilation

Mätare

Bortforsling av avfall
Hyresgästen ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet. 
Hyresgästen förbinder sig att ingå och att under hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta 
hyresvärden härför. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.

Hyresobjektets andel utgör          procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till kronor per år.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför 
ingår i hyran.

Förvaring av avfall
I den mån hyresvärden är skyldig att tillhandahålla utrymmen för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och 
följa vid var tid gällande regler om källsortering som beslutas av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför. 

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i 
hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga. 

Bilaga nr

Trappstädning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Snöröjning och sandning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Sign Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning
Från och med den                                               till och med den

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast månad(er) före hyrestidens utgång.

Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med år månad(er)

Hyra
total hyrakr per år utgörande hyra exklusive nedan markerade tillägg.

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Hyresbetalning m.m.
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början kalenderkvartals början

genom insättning på

plusgiro nr bankgiro nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

2022-06-01 2047-06-01

15

X 3

510 125 (ca 38,5% av 1 325 000)

X

5933-1157

X 1

X X X X X



Momsen ska beräknas på hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyresavtalet. Momsen ska 
betalas samtidigt med och på samma sätt som hyran.

Om hyresvärden blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen på grund av hyresgästens självständiga agerande ¡ såsom att 
hyresgästen överlåter hyresrätten eller i andra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (även om det sker till ett eget bolag) ¡ ska hyresgästen fullt ut ersätta 
hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Om hyresgästens agerande får till följd att hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader ska 
hyresgästen även erlägga ersättning till hyresvärden för den kostnadsökning som följer härav.

3(6)

Sign Sign

Oförutsedda kostnader
Hyresgästen ska erlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta  
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att 
kostnadsökningen uppstår.

Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av

a)  

b)  

införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter 
undertecknande av detta hyresavtal, och

generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut 
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Hyresobjektets andel utgör procent. 

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samtliga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten 
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthyrt ska dess uppskattade marknadshyra tas med i andelsberäkningen.) 

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran. 

Hyresgästens momsplikt

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms. 

För det fall fastighetsägaren/hyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid var tid  
gällande moms.

Beräkning av moms

Miljö
Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet. 
Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande miljölagstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta 
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

Parterna har härutöver avtalat om de villkor som framgår av bilaga. 

Bilaga nr

Byggvarudeklarationer
Om hyresgästen utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela 
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats. 

Revisionsbesiktningar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska 
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den 
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder. 

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgästen ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden 
utför åtgärder på hyresobjektet/fastigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift, 
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp. 

Brandskydd

Parternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilaga.

Bilaga nr

Myndighetskrav
Hyresvärden Hyresgästen

ska fr.o.m. tillträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal kan komma att kräva 
för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråda med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Inredning

utan för verksamheten särskild avsedd inredning.

Bilaga nr

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.

Hyresobjektet hyrs ut 

Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa 
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

Ändringsarbeten
Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör bärande byggnadsdelar 
eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.

Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar 
försämras.

Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningsanordningar i allt väsentligt bibehålls. 

4(6)

Sign Sign

Underhåll
Bilaga nrHyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 

hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten 
tillhandahållen inredning.

Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nrHyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 
dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som 
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för

Bilaga nr

Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen
Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.  

Hyresgästen ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Bilaga nr

Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga. 

Ledningar för telefoni och datakommunikation
Hyresvärden Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som 
parterna kommer överens om.

Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.

Bilaga nr

Skyltar, markiser m.m.
Hyresgästen har rätt att sätta upp en skylt för den i hyresobjektet bedrivna verksamheten under förutsättning att hyresgästen dessförinnan har samrått med  
hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att 
sätta upp en sådan skylt. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.

Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om 
hyresvärden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering. 

Hyresvärden har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet. 
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sådana väggar.

Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad ritning. 

Bilaga nr

Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt återställa husfasaden

Försäkringar
Det är hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken det förhyrda hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska 
teckna företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada som orsakats av 
tredje man. 

Skador p.g.a. yttre åverkan
Hyresvärden Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m.

Låsanordningar
Hyresvärden Hyresgästen

är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagsförsäkring ska gälla.

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat 
avtalat arbete på hyresobjektet.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i 
god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten enligt lag. 

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten på sätt som 
framgår av bilaga.

Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt hyresobjektet i ursprungligt eller i av hyresvärden godkänt skick.

Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med eller utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens 
om annat. Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av 
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m.

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, 
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse
är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom

borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal.

Behandling av personuppgifter 
Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilaga (ej tillämpligt när hyresgästen är en 
juridisk person).

Bilaga nr
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Sign Sign

Bilaga nr

deposition med ett belopp om insatt på bankkonto nr

Bilaga nr

Särskilda bestämmelser

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyresavtalet.

Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.

Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.

Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyresavtals ikraftträdande.

Bilaga nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Region Jönköpings läns hyresavtal med Junehem AB, avtalsnummer 1 och lokal 49-0100-
9001 gäller i alla övriga delar, även detta avtal som ej är specificerade exempelvis 
index.

Detta är ett andrahandsavtal till avtal 1 (bilaga 1). Detta avtal ska svara för ca 
38,5 procent av hyran enligt den fördelning som finns på bilaga 3.

Enligt samverkansavtalet för Familjecentralen ska en part som vill avbryta samarbetet 
meddela detta i god tid. För att Regionen Jönköpings län ska ha möjlighet att agera 
mot hyresvärden är Region Jönköpings län och Jönköpings kommun överens om att 
Jönköpings kommun måste säga upp detta avtal senast 15 månader före hyrestidens 
utgång. Regionen Jönköpings län får därmed möjlighet att säga upp hyresavtal nummer 1 
med Junehem AB.

1. Hyresavtal med Junehem AB (Huvudavtal)
2. Ritning
3. Areaberäkning i Excel

1
2
3
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Underskrift

Ort och datum

Hyresvärd

Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överenskommelse om avflyttning

Ort och datum

Hyresvärd

Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den och hyresgästen förbinder sig att avflytta från hyresobjektet
senast den dagen.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överlåtelse

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Detta hyresavtal överlåts fr.o.m.

Frånträdande hyresgäst

Namn

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Ny hyresgäst

Ort och datum Hyresvärd

Hyresvärden godkänner överlåtelsen

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Org-/Personnr

Gatuadress PostortPostnr

E-postadress Telefonnr

Aviseringsadress

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Region Jönköpings län Jönköpings kommun

Maria Frisk / Jane Ydman



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 96

Hyresavtal Familjecentral Råslätts vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2020/1064

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande hyresavtal med Jönköpings kommun 
avseende familjecentral på Råslätts vårdcentrum att börja gälla från 
2021-07-01.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län uppför ett nytt vårdcentrum på Råslätt i Jönköping 
där bland annat en familjecentral ska inrymmas. Hyresavtal med Jönköpings 
kommun har upprättats avseende ytor för kommunens verksamhet vid 
familjecentralen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
 Lokalhyresavtal
 Villkor för index
 Villkor för brandskydd

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-04-22 RJL 2020/1064

Regionstyrelsen

Hyresavtal Familjecentral Råslätts 
vårdcentrum
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande hyresavtal med Jönköpings kommun avseende 
familjecentral på Råslätts vårdcentrum att börja gälla från 2021-07-01.

Sammanfattning
Region Jönköpings län uppför ett nytt vårdcentrum på Råslätt i Jönköping där 
bland annat en familjecentral ska inrymmas. Hyresavtal med Jönköpings kommun 
har upprättats avseende ytor för kommunens verksamhet vid familjecentralen. 

Information i ärendet
2017 fattade regionfullmäktige beslut om att nytt vårdcentrum på Råslätt i 
Jönköping skulle byggas. I Råslätts vårdcentrum ska förutom vårdcentral, 
folktandvård och apotek en familjecentral inrymmas. Jönköpings kommun ska 
betala hyra för de ytor som avser kommunens verksamhet i familjecentralen.

Regionfastigheter har upprättat förslag till hyresavtal med Jönköpings kommun. 
Avtalet är förankrat med Jönköpings kommun innan byggnationen startade.

Hyresavtalet där hyra, yta, indexering och andra villkor framgår bifogas 
tjänsteskrivelsen. Hyrestiden är satt till 20 år med start 2021-07-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22
 Lokalhyresavtal
 Villkor för index
 Villkor för brandskydd



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2020/1064

Beslut skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm 
Tf ekonomidirektör



HYRESAVTAL
- avseende lokal

1(6)

Hyresvärd
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress
Gata

Kommun Fastighetsbeteckning

LägenhetsnrTrappor/hus

Aviseringsadress

Ändamålet med förhyrningen
Hyresobjektet ska användas till  

Enligt beskrivning i bilaga.

Hyresobjektets skick
Hyresobjektet hyrs ut i

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesörja och bekosta åtgärder i hyresobjektet för att tillse att hyresobjektet på 
tillträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga.

Sign Sign

Hyresgäst(er)
Org-/Personnr

Org-/Personnr

Bilaga nr

befintligt skick.

avtalat skick enligt bilaga.

Bilaga nr

Bilaga nr

  
Hyresobjektets omfattning

Enligt följande

Butiksyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Summa ca

Butiksyta

Kontorsyta

Kontorsyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Lageryta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Övrig yta Summa ca

Lageryta

Övrig yta

Total yta i kvm ca

Hyresgästen har inte rätt till sänkning eller återbetalning av hyra och hyresvärden har inte rätt till höjning av hyran om ytan som anges i detta 
hyresavtal avviker från den faktiskta ytan.

Framgår av bifogade ritning(ar).

Bilaga nr

  
Till hyresobjektet hör

Tillfart för i och urlastning med fordon Skyltplats Plats för skåp eller automat

Parkeringsplats(er) för bil(ar) Garageplats(er) för bil(ar)

Datum

Objektsnummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

2020-07-01 108-01-01

108 20/373

Regionfastigheter, Region Jönköpings län
232100-0057

Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
212000-0530

Törnskategatan 1

Jönköping Önskemålet 8

Jönköpings kommun, Box 393, 551 15 Jönköping, ref HYR1

X Familjecentral

X

279

X 1



Indexjustering av hyran

Justering av hyran ska ske enligt bilaga 

Bilaga nr

Fastighetsskatt

Ingår i hyran 

Bilaga nr

Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer  

el VA värme varmvatten kyla ventilation
Betalning

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas ombesörjer och bekostar följande part installation av sådan mätare.

Hyresvärden Hyresgästen

Hyresgästen har eget abonnemang Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilagaIngår i hyran Bilaga nr

El

VA

Värme

Varmvatten

Kyla

Ventilation

Mätare

Bortforsling av avfall
Hyresgästen ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet. 
Hyresgästen förbinder sig att ingå och att under hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta 
hyresvärden härför. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.

Hyresobjektets andel utgör          procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till kronor per år.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför 
ingår i hyran.

Förvaring av avfall
I den mån hyresvärden är skyldig att tillhandahålla utrymmen för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och 
följa vid var tid gällande regler om källsortering som beslutas av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför. 

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i 
hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga. 

Bilaga nr

Trappstädning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Snöröjning och sandning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Sign Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning
Från och med den                                               till och med den

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast månad(er) före hyrestidens utgång.

Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med år månad(er)

Hyra
total hyrakr per år utgörande hyra exklusive nedan markerade tillägg.

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Hyresbetalning m.m.
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början kalenderkvartals början

genom insättning på

plusgiro nr bankgiro nr
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Momsen ska beräknas på hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyresavtalet. Momsen ska 
betalas samtidigt med och på samma sätt som hyran.

Om hyresvärden blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen på grund av hyresgästens självständiga agerande ¡ såsom att 
hyresgästen överlåter hyresrätten eller i andra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (även om det sker till ett eget bolag) ¡ ska hyresgästen fullt ut ersätta 
hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Om hyresgästens agerande får till följd att hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader ska 
hyresgästen även erlägga ersättning till hyresvärden för den kostnadsökning som följer härav.

3(6)

Sign Sign

Oförutsedda kostnader
Hyresgästen ska erlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta  
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att 
kostnadsökningen uppstår.

Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av

a)  

b)  

införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter 
undertecknande av detta hyresavtal, och

generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut 
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Hyresobjektets andel utgör procent. 

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samtliga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten 
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthyrt ska dess uppskattade marknadshyra tas med i andelsberäkningen.) 

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran. 

Hyresgästens momsplikt

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms. 

För det fall fastighetsägaren/hyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid var tid  
gällande moms.

Beräkning av moms

Miljö
Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet. 
Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande miljölagstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta 
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

Parterna har härutöver avtalat om de villkor som framgår av bilaga. 

Bilaga nr

Byggvarudeklarationer
Om hyresgästen utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela 
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats. 

Revisionsbesiktningar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska 
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den 
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder. 

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgästen ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden 
utför åtgärder på hyresobjektet/fastigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift, 
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp. 

Brandskydd

Parternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilaga.

Bilaga nr

Myndighetskrav
Hyresvärden Hyresgästen

ska fr.o.m. tillträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal kan komma att kräva 
för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråda med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.
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Inredning

utan för verksamheten särskild avsedd inredning.

Bilaga nr

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.

Hyresobjektet hyrs ut 

Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa 
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

Ändringsarbeten
Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör bärande byggnadsdelar 
eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.

Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar 
försämras.

Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningsanordningar i allt väsentligt bibehålls. 

4(6)

Sign Sign

Underhåll
Bilaga nrHyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 

hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten 
tillhandahållen inredning.

Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nrHyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 
dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som 
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för

Bilaga nr

Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen
Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.  

Hyresgästen ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Bilaga nr

Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga. 

Ledningar för telefoni och datakommunikation
Hyresvärden Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som 
parterna kommer överens om.

Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.

Bilaga nr

Skyltar, markiser m.m.
Hyresgästen har rätt att sätta upp en skylt för den i hyresobjektet bedrivna verksamheten under förutsättning att hyresgästen dessförinnan har samrått med  
hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att 
sätta upp en sådan skylt. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.

Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om 
hyresvärden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering. 

Hyresvärden har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet. 
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sådana väggar.

Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad ritning. 

Bilaga nr

Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt återställa husfasaden

Försäkringar
Det är hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken det förhyrda hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska 
teckna företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada som orsakats av 
tredje man. 

Skador p.g.a. yttre åverkan
Hyresvärden Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m.

Låsanordningar
Hyresvärden Hyresgästen

är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagsförsäkring ska gälla.
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Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat 
avtalat arbete på hyresobjektet.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i 
god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten enligt lag. 

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten på sätt som 
framgår av bilaga.

Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt hyresobjektet i ursprungligt eller i av hyresvärden godkänt skick.

Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med eller utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens 
om annat. Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av 
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m.

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, 
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse
är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom

borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal.

Behandling av personuppgifter 
Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilaga (ej tillämpligt när hyresgästen är en 
juridisk person).

Bilaga nr

5(6)

Sign Sign

Bilaga nr

deposition med ett belopp om insatt på bankkonto nr

Bilaga nr

Särskilda bestämmelser

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyresavtalet.

Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.

Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.

Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyresavtals ikraftträdande.

Bilaga nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

X

Inflyttningsdatum är preliminärt beräknat till 2021-07-01. Hyresgästen är medveten 
att detta kan komma att ändras och har ej rätt till ersättning pga detta. Hyresvärden 
ska meddela hyresgästen om nytt preliminärt inflyttningsdatum bestäms. Senast 
december 2020 ska hyresvärden ge besked om definitivt inflyttningsdatum som också 
gäller som startdatum för hyresdebitering.
Yta och årshyra är preliminära som kommer att justeras mot verklig kostnad.

Städning hanteras gemensamt av Familjecentralen
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Underskrift

Ort och datum

Hyresvärd

Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överenskommelse om avflyttning

Ort och datum

Hyresvärd

Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den och hyresgästen förbinder sig att avflytta från hyresobjektet
senast den dagen.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överlåtelse

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Detta hyresavtal överlåts fr.o.m.

Frånträdande hyresgäst

Namn

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Ny hyresgäst

Ort och datum Hyresvärd

Hyresvärden godkänner överlåtelsen

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Org-/Personnr

Gatuadress PostortPostnr

E-postadress Telefonnr

Aviseringsadress

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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VILLKOR FÖR INDEX
- avseende lokal

Hyresvärd

Hyresgäst

Fastställande av bashyran
Bashyra utgörs av

1(1)

Datum

Bilagenummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Fastighet

                  % av hyresbeloppet, dvs.                                                    kronor.

                  % av de fasta hyrestillägg som har angetts i bilaga (Villkor för driftskostnader) till hyresavtalet,  

                  dvs.                                                    kronor.

Den totala bashyran är                                                    kronor per år.

Hyresvärden har rätt att indexjustera hyran när hyrestiden är bestämd till minst 3 år (12 kap. 19 § jordabalken). 

Upplysningar

Bilaga nr

Noteringar:

Fastställande av bastalet
Bashyran ska anses anpassad till följande indextal, vilket ska utgöra bastal och ligga till grund för indexjusteringen: 

– Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 januari till 30 juni ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad föregående år, bastalet.

– Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 juli till 31 december ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad innevarande år, bastalet.

– Bashyran ska anses anpassad till indextalet för                          månad                            år, bastalet.

Beräkning av indextillägg
Hyresvärden har rätt att justera hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 

som basår).

Hyresjusteringen ska utgå i form av ett tillägg till hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) och utgå med en viss procent av bashyran enligt följande:

Om indextalet någon påföljande oktobermånad (eller annan angiven månad) stiger i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet 

har ändrats i förhållande till bastalet. Därefter ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna och hyresjusteringen ska beräknas på basis av den procentuella 

förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad (eller annan angiven månad).

Hyresjusteringen kan inte medföra att hyresbeloppet med tillägg för de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) blir lägre än de i hyresavtalet angivna beloppen.

Justering av hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) ska ske från och med den 1 januari varje år efter det att oktoberindex (eller annat angivet 

index) föranlett en sådan justering.

Underskrift
Ort och datum

Hyresvärd

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare) Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Indexering - Lokal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Önskemålet 8

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Jönköpings kommun. Tekniska kontoret

75 439 500 
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VILLKOR FÖR BRANDSKYDD
- avseende lokal

1(2)

Hyresvärd

Hyresgäst

Villkor för brandskydd
Ansvarsfördelning
Om inget annat anges under särskilda bestämmelser nedan gäller följande ansvarsfördelning mellan hyresvärden och hyresgästen avseende de tekniska och 
organisatoriska brandskyddsåtgärder som ska vidtas enligt gällande lag och myndighetsföreskrifter.

Tekniska brandskyddsåtgärder
Hyresvärden ombesörjer och bekostar anordnande, installation och förebyggande underhåll av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna 
funktion. Hyresvärden ansvarar för att hyresobjektet vid hyrestidens början uppfyller gällande krav på brandskydd för avsedd användning. 

Hyresgästen ombesörjer och bekostar service och reparation av det tekniska brandskydd vid fel som uppstår under avtalsperioden och som inte beror på brister i 
Hyresvärdens förebyggande underhåll. Vidare ska hyresgästen, oberoende av vem som försett hyresobjektet med en anordning eller utrustning, kontinuerligt  
kontrollera funktionen av allt befintligt tekniskt brandskydd i hyresobjektet samt på egen bekostnad vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla funktion av sådant 
tekniskt brandskydd. Sprinkleranordningar som har installerats i hyresobjektet av hyresvärden omfattas dock inte av hyresgästens service- och  
underhållsskyldighet.

Hyresvärden ansvarar för att, inom fastigheten (hyresobjektet undantaget), se till att räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar och andra  
brandskyddsanordningar vid var tid hålls fria från föremål som kan hindra dess syfte och funktion samt att genomföringar som görs i brandcell förses med varaktiga 
brandtätningar. Hyresgästen har motsvarande ansvar inom hyresobjektet. 

Skada på grund av brister i utrustning eller anordning ska ersättas av den part som har installerat utrustningen eller anordningen. Om skadan beror på att part 
underlåtit att utföra eller endast bristfälligt utfört åtgärd (innefattande bl.a. nödvändiga service- och underhållsåtgärder) som denne ansvarar för ska dock den parten 
ersätta skadan.  

Organiserat brandskyddsarbete, etc.
Parterna är medvetna om det ansvar som åligger dem vad avser att i fastigheten och i hyresobjektet upprätthålla ett tillfredsställande brandskydd. Parterna  
förbinder sig även att, förutom vad som anges ovan, fortlöpande vidta de organisatoriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand samt för att förhindra 
eller begränsa skador till följd av brand.

Innan mer omfattade åtgärder vidtas ska parterna samråda med varandra. Part är även skyldig att, på begäran av den andra parten, lämna den information om  
fastigheten respektive verksamheten som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor och sina skyldigheter enligt 
gällande lag om skydd mot olyckor. Part har därutöver en skyldighet att en gång per kalenderår bereda den andre parten tillfälle att ta del av dokumentation och 
uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete.

Redogörelse för brandskyddet
Hyresobjektet omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Part är skyldig att på den andra partens begäran 
lämna ut de uppgifter som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet att lämna redogörelse för brandskyddet.

Hyresobjektet omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Part ska genast anmäla till den andra parten 
om det sker sådana förändringar i fastigheten eller i hyresgästens verksamhet som medför att hyresobjektet kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten. 
Part ska därefter på den andra partens begäran lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet.

Fastighet

Datum

Bilagenummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Sign SignBrandskydd - Lokal. Framtaget av Itkett AB 2013-09-17. Eftertryck förbjuds.

2020-04-17 108-01-01

3 20/373

Önskemålet 8

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

Jönköpings kommun, Tekniska kontoret



Särskilda bestämmelser
Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att:

Hyresvärden ska ombesörja och bekosta installation av följande tekniska brandskyddsåtgärder och/eller fasta brandskyddsinstallationer: 

Åtgärderna ska vara utförda senast den:

Hyresgästen ska ombesörja och bekosta installation av följande tekniska brandskyddsåtgärder och/eller fasta brandskyddsinstallationer:

Åtgärderna ska vara utförda senast den:

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att:
Hyresvärden ska svara för underhåll och kontroll av följande byggnadstekniska brandskydd samt fasta brandskyddsinstallationer i enlighet med gällande lag och 
myndighetsföreskrifter:

Hyresgästen ska svara för underhåll och kontroll av följande byggnadstekniska brandskydd samt fasta brandskyddsinstallationer i enlighet med gällande lag och 
myndighetsföreskrifter:

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om följande ansvarsfördelning vad gäller det organisatoriska brandskyddet:

Hyresvärden Hyresgästen

Utbildning och information 

Övningar

Instruktioner och rutiner

Kontrollplaner och dokumenthantering

Ansvarig:

Övrigt
Strider ovanstående villkor mot bestämmelse i gällande hyresavtal mellan parterna ska dessa villkor ha tolkningsföreträde.

Underskrift
Ort och datum

Hyresvärd

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare) Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

2(2)

Brandskydd - Lokal. Framtaget av Itkett AB 2013-09-17. Eftertryck förbjuds.

Jönköping

Maria Frisk / Jane Ydman



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 93

Justering av tidplan för nämndernas arbete med 
Budget 2021
Diarienummer: RJL 2020/76

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Justera tidplan i beslut om direktiv del 1 och 2 för nämndernas 
arbete med budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 enligt förslag i 
föreliggande tjänsteskrivelse.

2. Ge budgetberedningen i uppdrag att i augusti 2020 till nämnderna 
lämna reviderat direktiv utifrån nya förutsättningar.

Sammanfattning 
Med anledning av coronapandemin har verksamheten påverkats kraftigt de 
senaste månaderna. Pandemin och dess effekter påverkar även de finansiella 
förutsättningarna för såväl innevarande år som för kommande budget- och 
flerårsplan. Vid gruppledaröverläggning den 7 mars slöts en 
överenskommelse om att skjuta nämndernas budgetarbete för 2021 till 
hösten 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01
 Överenskommelse om justering av budgetprocess för nämnderna

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2020-04-07 RJL 2020/76

Regionstyrelsen

Justering av tidplan för nämndernas 
arbete med budget 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. Justerar tidplan i beslut om direktiv del 1 och 2 för nämndernas arbete med 
budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 enligt förslag i föreliggande 
tjänsteskrivelse.

2. Ger budgetberedningen i uppdrag att i augusti 2020 till nämnderna lämna 
reviderat direktiv utifrån nya förutsättningar.

Sammanfattning
Med anledning av coronapandemin har verksamheten påverkats kraftigt de senaste 
månaderna. Pandemin och dess effekter påverkar även de finansiella 
förutsättningarna för såväl innevarande år som för kommande budget- och 
flerårsplan. Vid gruppledaröverläggning den 7 mars slöts en överenskommelse om 
att skjuta nämndernas budgetarbete för 2021 till hösten 2020.

Information i ärendet
Bakgrund
Regionstyrelsen har fattat beslut om direktiv del 1 och del 2 för nämndernas 
arbete med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. Med anledning av 
Coronapandemin har förutsättningarna för arbetet förändrats. Verksamheten har 
under mars allt mer fokuserat på hantering av det uppkomna läget samt 
förberedelser för ett eskalerande läge. All verksamhet har påverkats på ett eller 
annat sätt. Detta får även följder för det politiska arbetet och därmed för 
budgetprocessen. 

Budgetprocessen påverkas av de förändrade finansiella förutsättningarna som 
Coronapandemin för med sig. Redan nu har Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) lämnat indikationer om att skatteunderlagstillväxten bedöms bli cirka en 
procentenhet lägre under 2020. Nästa skatteunderlagsprognos lämna SKR i slutet 
av april, denna kommer att ge en bättre bild av påverkan i år och kommande år. 
Delårsrapporten per april kommer ge en bild av hur mål och uppdrag i budget 
2020 påverkas, vilket innebär att även delårsrapporten är ett underlag till 
budgetarbetet i form av vad som beslutats 2020 och behöver föras med till 2021.
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RJL 2020/76

Enligt beslutade direktiv skulle förvaltningen lämna över grundunderlag till 
budget 2021 till gruppledarna den 8 april och nämndernas beslut skulle fattas 
under juni månad. 

Regionstyrelsens ordförande har inbjudit till gruppledaröverläggning den 7 april i 
syfte att nå en överenskommelse om en justerad process/tidplan.

Nytt förslag till hantering
 Nämndernas budgetarbete skjuts fram till hösten 2020 för att pågå 

parallellt med budgetberedningens arbete.
 Den 24 augusti lämnar SKR en ny skatteunderlagsprognos. 

Augustiprognosen är den som Region Jönköpings län baserar slutligt 
budgetförslag på. 

 Den 26 augusti lämnas flerårsplanekalkyl till budgetberedningen som har 
ett extra sammanträde samma dag. Nytt direktiv för nämndernas arbete 
med budget fastställs.

 Grundunderlag till nämnderna lämnas från förvaltningen den 27 augusti.
 Nämnderna beslutar om budgetförslag i oktober. Detta påverkar 

budgetberedningens arbete och när styrelsen kan lämna sitt förslag till 
fullmäktige. 

 Regionstyrelsen ska ta beslut om skattesats under oktober månad även om 
övriga delar av budgetförslaget skulle behöva skjutas framåt.

Pågående arbete med revidering av Hållbarhetsprogram och 
Trafikförsörjningsprogram behöver också anpassas till de nya förutsättningarna 
och tidpunkterna för beslut av dessa skjutas fram.

Datum 
enligt direktiv 
1 och 2

Datum
nytt förslag 
till hantering

Aktiviteter 

2020-08-26 Budgetberedning, Regionledningskontoret lämnar 
flerårsplanekalkyl för budget 2021 och flerårsplan 
2022-2023

2020-04-08 2020-08-27 Regionledningskontoret lämnar det gemensamma 
underlaget för nämndernas budgetförslag (till 
partiföreträdare)

2020-09-08--
09

2020-09-08--
09 

Budgetberedning, enligt ursprunglig plan

2020-04-17 2020-09-10 Budgetberedningen möter respektive nämnds 
presidium

2020-09-21 2020-09-21 Förvaltningen lämnar gemensamt underlag avseende 
planeringsförutsättningar, stöd och service, 
medarbetare samt direktiv till styrelse och nämnder

2020-05-
19,25,27 

2020-09-
23,30 

S, KD, C, BA, L, Mp lämnar budgetförslag i 
respektive nämnds presidium
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M, SD, V lämnar budgetförslag i respektive nämnd 
presidium

2020-06-16,17 2020-10-
13,14 

Respektive nämnd fattar beslut om budgetförslag att 
överlämna till budgetberedningen

2020-06-30 2020-10-14 Budgetförslag lämnas till budgetberedningen
-Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2020/77
-Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 
2020/78
-Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet RJL2020/79

2020-10-xx Extra budgetberedning 

2020-10-20 2020-10-20 Regionstyrelsen tar beslut om skattesats

2020-10-06 2020-11-10 S, KD, C, BA, L, Mp lämnar budgetförslag

M, SD, V lämnar budgetförslag

2020-10-20 2020-11-24 Regionstyrelsen behandlar förslag till 
regionfullmäktige

2020-11-03-04 2020-12-01 Regionfullmäktige beslutar om Budget med 
verksamhetsplan 2021 och flerårsplan 2022-2023

2020-12-08 
och
2020-12-09 
nämnder
2020-12-15 
styrelse

2021-01-XX Budget- och verksamhetsplan för nämndens centrala 
anslag samt verksamhetsområden fastställs

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01
 Överenskommelse om justering av budgetprocess för nämnderna

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret ekonomi, folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, HR

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm 
Tf ekonomidirektör



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4)

RJL 2020/76



















PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 95

Avsägelse av uppdrag
Diarienummer: RJL 2020/485

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Noterar avsägelse, där val genomförs vid regionstyrelsens 
sammanträde den 12 maj. 

Sammanfattning 
Kim Strand, Vänsterpartiet har lämnat in avsägelse avseende uppdrag i 
Jämställdhetsrådet samt i Länsrådet för funktionsnedsättningar. 

Val till dessa forum görs av regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Kim Strand

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1





PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 75-98

Tid: 2020-04-27 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 82

Frågor från parlamentariska nämnden inför kommande 
mandatperiod
Diarienummer: RJL 2020/471

Ordförande föreslår att de frågor som kommit från parlamentariska 
nämnden behandlas vid regionstyrelsens sammanträde den 12 maj. 
Företrädesvis, utifrån styrelsens uppdrag, behandlas/besvaras fråga 
2, 4 och 8.

Ordföranden lyfter även att den ekonomiska ramen för det politiska arbetet 
kommande mandatperiod behöver diskuteras framöver. 

Anstånd begärs om att få lämna svar på frågor till den 12 maj. 

Beslutets antal sidor
1



 

       

2020-03-11      

  

   

Förvaltningsnamn  
1T  

Regionfullmäktiges presidium 
Regionstyrelsen - RS 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård - FS 
Nämnden för tillväxt, infrastruktur och miljö - TIM 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – 
ANA  
Patientnämnden  

Översyn av den politiska organisationen 
inför mandatperioden 2022-2026 
Parlamentariska nämnden kommer under våren inleda arbetet med att se över den 
politiska organisationen inför mandatperioden 2022-2026. Här är era synpunkter 
och inspel viktiga för att kunna ta fram ett förslag som stärker och utvecklar vår 
region.  
 
Parlamentariska nämnden vill att ni ägnar en stund på ett kommande nämndsmöte 
och för en diskussion kring nedanstående frågor. Parlamentariska nämnden önskar 
att ni skriftlig återkopplar era synpunkter. Perspektivet skall utgå från ert 
ansvarsområde som nämnd eller styrelse.  
 
Parlamentariska nämnden önskar ert svar senast den 8 maj 2020. Svaren skickas 
till regionledningskontoret.kansli@rjl.se 
 

1. Hur upplever ni allmänt att dagen politiska organisation fungerar? 
 
2. Vilka synpunkter vill ni skicka med i det kommande arbetet? 
 
3. Hur upplever ni att demokratiarbetet i regionen fortlöper?  
a) Övergripande b) Nämnden c) Medborgarna 
 
4. Upplever ni att det reglemente ni har i er nämnd ger er rätt 
förutsättningar för ert uppdrag? Om inte vad bör ändras? Hur påverkas er 
nämnd av eventuella förändringar i ansvar? ( Nationellt – Regionalt – 
Kommunalt) 
 
5. Hur fungerar budget och ekonomiprocesserna? Hur fungerar det kring 
personal och investeringsdiskussioner? 
 
6. Hur upplever ni att det fungerar med en förvaltning som idag? Vilka 
förbättringar ser ni? 
 
7. Hur upplever ni att förutsättningarna är för att fullgöra ert uppdrag som 
nämnd? Tidsmässigt? Ekonomiskt? 
 
8. Hur sker samverkan mellan er nämnd och andra nämnder och 
Regionstyrelsen? 

mailto:regionledningskontoret.kansli@rjl.se


 

     

2020-03-11      

 
 

 

 
Parlamentariska nämnden önskar även bjuda in respektive presidie till kommande 
möten för att föra en dialog tillsammans med parlamentariska nämnden kring de 
svar som inkommit. Inbjudan med tider enligt nedan: 
 
Dag: Tid:  Nämnd:  Plats: 
19 Maj 11:00-11:45  Patientnämnden C salen 
 13:00-13:45  FS  C salen 
 13:50 -14:35  ANA  C Salen 
 
3 juni 13:00-13:45  RS  C Salen 
 13:50-14:35  RF presidie  C Salen 
 14:45-15:30  TIM  C Salen 
 
Tack på förhand för ert deltagande i arbetet med att göra vår region än bättre. 
 
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN  
 
 
Thomas Gustafsson  
Ordförande  
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