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Inledning
Inrättandet av etikråd utgör ett av flera exempel på organiserat etikarbete inom hälso- och sjukvården.
Dessa kan ha olika beteckningar, så som etikkommittéer, etikgrupper, etikforum eller etiknätverk. De
kan utgöra mer eller mindre formaliserade organ och arbeta på olika organisatoriska nivåer, så som
regioner, sjukhus eller enskilda kliniker. Variationerna är också stora när det gäller sammansättning,
mandat, organisation och ekonomiska förutsättningar.1
En nationell kartläggning 2015 visade att det fanns centrala etikgrupper i 13 av 21 landsting.2 När
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) återupptog det nationella nätverket för etikfrågor 2019
motiverades det med den snabba medicintekniska utvecklingen och att etikfrågor får allt större
betydelse i dagens hälso- och sjukvård. En ny inventering 2020 visade samtidigt att det bara fanns
regionövergripande strategiska etikgrupper för hälso- och sjukvårdsfrågor i 10 av de 16 regioner som
besvarade enkäten och att endast sex av dem hade en budget för sitt arbete.3
I stark kontrast till den nationella bilden är etikrådet inom Region Jönköpings län (RJL) vid den här
rapportens tillkomst inne på sitt tjugofemte verksamhetsår. Det är första gången det görs en mera
utförlig verksamhetsberättelse om regionens etikarbete och med tanke på det långa tidsperspektivet
kommer rapporten därmed att utgöra ”ett stycke historia”.4 För nya ledamöter i etikrådet och andra
intresserade kan rapporten tjäna som en introduktion. Den kan förhoppningsvis också utgöra
inspirationskälla för den fortsatta utvecklingen av etikarbetet inom hälso- och sjukvården i regionen
och möjligen också för andra regioner.
Rapportens första delar (kap 1–3) är beskrivande och innehåller både historiska fakta och en
nulägesbeskrivning av etikrådet och dess verksamhet. Kapitel 1 tar i första hand upp formalia i form
av organisation, resurser och uppdrag medan kapitel 2 beskriver konkreta verksamhetsgrenar och
aktiviteter. Etikombudsverksamheten redovisas i ett eget kapitel (3) som kan läsas fristående. Även
kapitel 4 har beskrivande inslag och illustrerande citat, men är i första hand utvärderande och
reflekterande. I detta avsnitt lyfts lärdomar från 25 års etikarbete. Erfarenheter beskrivs i termer av
både framgångsfaktorer och hinder eller problem. I begränsad omfattning ges också referenser till
litteratur och andra källor.
Källor för rapporten utgörs huvudsakligen av mötesanteckningar, kursmaterial och annan
dokumentation och korrespondens, men uppgifter är också hämtade från politiska protokoll och
styrdokument.

1

Kjellström & Sandman, 2018; Svenska Läkaresällskapet, 2018.
Karolinska universitetssjukhuset, 2015.
3
Sveriges Kommuner och Regioner, 2020.
4
Ett Stycke Historia var rubriken på en jubileumsskrift om Landstinget i Jönköpings län 2011.
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1. Region Jönköpings läns etikråd
I kapitel 1 beskrivs etikrådets tillkomst, dess organisatoriska placering och uppdragsgivare, likaså dess
ekonomiska och övriga resurser. Etikrådets uppdrag redovisas med utgångspunkt från regionens
budget med verksamhetsplaner. Här återfinns också fakta om rådets sammansättning och ledamöter.
Kapitlets fjärde avsnitt beskriver etikrådets funktion och arbetsformer och ger också exempel på arten
av inkommande ärenden. Avsnittet bildar i någon mån en övergång till kapitel 2–3 som mer konkret
beskriver olika aktiviteter och verksamhetsgrenar.

1.1 Organisatorisk placering och resurser
Rådet inrättades av Landstingsstyrelsen och höll sitt första sammanträde den 5 november 1996.
Gruppen hade under de första åren beteckningen etiska rådet, men 2010 gjordes ett namnbyte till
etikrådet och på motsvarande sätt har de etiska ombuden sedan dess benämnts etikombud.
Etikrådet inom RJL arbetar på regionnivå och har en central organisatorisk placering. De tio första
åren utgjorde Landstingsstyrelsen uppdragsgivare och rådet arbetade i tidsbegränsade mandatperioder
om två eller tre år i taget. Styrelsen behandlade etikrådets årliga verksamhetsberättelse och tog även
beslut om fortsatt uppdrag och ekonomiska anslag inför varje ny mandatperiod. Sedan 2006 är
funktionen permanent och rådet lyder under regiondirektören. Etikrådets ordförande och sekreterare
träffar återkommande regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören för avrapportering och
samråd.
Etikrådet tilldelades redan vid starten en budget som efter årlig uppräkning idag (2021) uppgår till
205 000 kronor. Medlen har i huvudsak använts till utbildningsverksamhet. Under de första tio åren
utgick arvode till externa ledamöter för deltagande i rådets möten.
Etikrådet samverkar med och erhåller stöd från de olika avdelningarna inom regionledningskontoret,
likaså från stödverksamheterna IT och verksamhetsstöd och service.
Etikrådet har också sedan starten haft en sekreterare inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen (idag
Folkhälsa och sjukvård) med etikarbetet som en betydande del av sin tjänst. Tjänstgöringsgraden
omfattade vid 2020 års utgång en halvtidstjänst. Uppdraget omfattar bland annat ansvar för:


etikrådets möten: planering, samordning, föredragande
av ärenden och dokumentation.



dokumentation kopplad till regionens styrdokument
och uppföljning (budget, årsredovisning och
rapportering i regionens planerings- och
uppföljningssystem Stratsys)



omvärldsbevakning regionalt och nationellt



ärendehantering i form av remissvar, yttranden,
besvarande av enkäter etc.



informativa texter och artiklar, uppdateringar av
regionens intranät och webbplatser samt
mediakontakter



rådgivning, information och löpande dialog med
verksamheter, chefer, medarbetare och etikombud



administration, genomförande och egen medverkan i
utbildningar och konferenser

Eivor Blomqvist, etikrådets sekreterare
1997 – 2021 och rapportens författare
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administration av etikombudsverksamheten inklusive introduktionsutbildningen,
nätverksträffar och dialog i övrigt



löpande dialog med regionledningen.
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I likhet med andra ledamöter i rådet har sekreteraren genom åren representerat etikrådet i olika arbetsoch projektgrupper. I rollen ingår också ett samordningsansvar för den andliga vården och för
regionens utvecklingsarbete kring existentiell hälsa.

1.2 Uppdrag
Regionens budget med verksamhetsplan är det övergripande styrdokument som uttrycker den politiska
ledningens viljeinriktning. Här återfinns sedan 2007 etikrådets uppdrag som genom alla år har bestått i
att ”övergripande initiera, stödja och stimulera etikarbetet”. De efterföljande punktsatserna i 2010 2016 års budgettexter har varit identiska och har inneburit att etikrådet haft ansvar för att:


höja medvetenhet och kompetens om etikens alla olika aspekter hos anställda och
förtroendevalda inom Landstinget



verka för att Landstingets personal ständigt möter vårdsökande och befolkning med respekt
för den enskildes behov och personliga integritet



främja samtal och reflektion om etiska frågeställningar i planering, beslut och daglig
verksamhet



medvetandegöra etiska problem knutna till resursanvändning och prioritering.

Från och med 2019 är punktsatserna mer kortfattade och reducerade till tre:


höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda



främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut och daglig verksamhet



ge vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt.

2019 tillkom också etikrådets särskilda ansvar för arbetet med jämlik vård och hälsa, jämställdhet och
mänskliga rättigheter och för samordning av den andliga vården och arbetet med existentiell hälsa.
Etikombudens funktion har kortfattat beskrivits i alla budgetskrivningar och alltid i kombination med
en markering av chefers ansvar för etikarbetet. Textavsnittet om etik ingår i ett sammanhang där
bemötandefrågor betonas, generellt eller i form av särskilda satsningar. 2008/09 uppmärksammades
exempelvis HBT-frågorna. Konkreta aktiviteter för etikrådet är sedan några år tillbaka också
formulerade i det digitala verktyget för planering och uppföljning (Stratsys), där rådet har i uppgift att
månadsvis och årsvis rapportera måluppfyllelsen.
De målgrupper som anges för etikrådets uppdrag är anställda inom hälso- och sjukvården inklusive
tandvården och förtroendevalda.

1.3 Funktion och arbetsformer
Möten i etikrådet genomförs som regel en gång i månaden terminstid. Mötesanteckningar finns
bevarade från hösten 1997 och har varit publicerade på regionens intranät. Resurspersoner inom olika
områden har löpande bjudits in till rådets möten. Inkommande frågor från arbetsplatser och enskilda
medarbetare, har i många fall besvarats omgående eller efter en kortare beredning i etikrådet. Etikrådet
har också haft i uppgift att besvara enkäter och att lämna underlag till remissvar. Önskemål om
formella yttranden från regionledningen har till exempel gällt hantering av livstestamenten (2010),
könsbestämning i samband med ultraljud (2011), patienters åtkomst till den egna journalen på nätet
(2013) och samvetsfrihet (2014).
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Utöver vad som framkommer i regionens styrdokument har det genom åren klargjorts att etikrådet inte
handlägger forskningsprojekt eller frågor som har arbetsrättslig anknytning. I fråga om enskilda
patientärenden har huvudprincipen varit att belysa frågor av principiellt intresse, men att inte ge
utfästelser om råd i akuta situationer. Etikrådet har inte heller bokat in möten med patienter, vare sig
när det gällt medicinska frågeställningar eller klagomål.
Samtal kring konkreta patientfall har samtidigt varit återkommande inslag på etikrådets möten, i vissa
fall aktualiserade på ledamöternas egna arbetsplatser och i andra fall förmedlade av kollegor och
medarbetare i vården. Rådets synpunkter och slutsatser har också många gånger förmedlats till
frågeställaren. Det finns också exempel på att stödjande och reflekterande samtal har erbjudits för
omvårdnadspersonal och att representanter från etikrådet har medverkat vid exempelvis
arbetsplatsträffar. Erfarenheter från sådana insatser har visat att grundproblemet kopplat till
vårdsituationen i många fall kvarstår, men att personalen känt sig mer trygga i att hantera situationen.
Exempel på medicinetiska frågor som etikrådet har behandlat är:
 beslut om och dokumentation av hjärt-/lungräddning
 cochleaimplantat på döva och hörselskadade barn
 blodfri behandling – bemötande av patienter som av religiösa skäl avböjer blodtransfusion
 KUB/NUPP (fosterdiagnostik).
 specifika läkemedelsbehandlingar inom cancervården
 rätt till bortoperation av friskt tandimplantat
 kravet på rökstopp inför kirurgiska ingrepp
 övre åldersgräns inom neurologisk rehabilitering.
Inkomna frågor har också många gånger gällt själva vårdandet och vårdrutinerna, ofta i kombination
med förhållningssätt och bemötandeaspekter. Ett par sådana exempel är övervakning och tvång i
vården av icke autonoma patienter och dödsfall i ensamhet på sjukhus. Inte sällan handlar det om
konfliktproblem i form av att olika värden och normer ställs mot varandra. Sekretess- och
integritetsfrågor har också varit återkommande. Ytterligare en kategori av frågor har handlat om
införande av nya IT-system och -rutiner och på senare år problem kopplade till sociala medier. Likaså
frågor med anknytning till olika kulturer och religioner, så som rutiner kring dödsfall och frågor om
kläder och andra attribut kopplade till kultur och religion.
Arbetsgången vid framtagande av etiska riktlinjer (figur 1) utgör exempel på en typ av ärenden som
krävt en mer grundlig bearbetning (se förteckning och exempel i avsnitt 2.3).
Figur 1 Arbetsgång vid framtagande av etiska riktlinjer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inkommande ärende/uppdrag
Kunskapsinhämtande i rådet, inklusive juridisk bedömning
Probleminventering via enkäter och muntlig dialog
Eventuellt ytterligare beredning i arbetsgrupp
Första dokumentation eventuellt följt av remissrunda
Godkännande av regionledning
Brevsvar/yttrande/skriftliga riktlinjer och publicering
Etiskt forum/lunchsamling, nyhet på webben/artikel i personaltidning

Generellt har etikrådets funktion, arbetssätt och fortsatta inriktning återkommande och självkritiskt
diskuterats inom gruppen. I flera fall har slutsatsen blivit att rådets ledamöter behöver avsätta
sammanhängande tid för fördjupad diskussion i angelägna ämnen, likaså visionärt arbete och egen
fortbildning. En särskild utvecklingsdag 2005 hade ”ett etiskt medvetet landsting” som tema och
ämnet diskuterades både i relation till ledningen, medarbetaren i vården och det konkreta mötet med
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patienten. Uppdragsbeskrivningen i budgeten har årligen gåtts igenom och etikrådet har utvärderat sitt
arbete med utgångspunkt från den. Det har även funnits ett återkommande behov av att gå igenom
gruppens mötesformer och rollen som enskild medlem i syfte att effektivisera arbetet och att öka
delaktigheten i gruppen. Visst arbete har skett i tillfälliga arbetsutskott.
Ledamöterna i rådet har också vid flera tillfällen utsetts att samverka med och att ingå i eller leda olika
arbetsgrupper. Det gäller också planering och genomförande av olika utbildningssatsningar. Råets
ordförande och sekreterare ingick exempelvis från 2007 och några år framåt i en samverkansgrupp för
bemötande där olika projekt om bemötandefrågor inom dåvarande landstinget samordnades. Ett sådant
exempel var det forskningsarbete med forumteater som bedrevs på kvinnokliniken i Jönköping.
Etikrådet har genom alla år sökt vägar för att nå ut brett med
de etiska frågorna. Intranätet blev tidigt den plattform där
information om etikarbetet publicerades. Där återfanns också
under några år ett diskussionsforum. 2008 fick etikrådet i
uppdrag att medverka med en återkommande spalt i
personaltidningen Pulsen (se även sid 34). Uppgiften har
cirkulerat mellan rådets ledamöter men upphör 2021 då
tidningen i pappersformat läggs ner.
Ett sätt för etikrådets ledamöter att inhämta ny kunskap för
egen del har varit att ägna en del av mötestiden till samtal
utifrån litteratur och olika publikationer. Vid några tillfällen
har rådet arrangerat eller deltagit i särskilda seminarier för
den egna gruppen. Redan 2001 introducerade professor
Lennart Nordenfelt ämnet etisk analys och ledamöterna fick i
hemuppgift att skriva ner en analys utifrån ett gemensamt
fall. Sen dess har övning i olika modeller för etisk analys
under ledning av etiskt sakkunniga varit ett återkommande
inslag i rådets kompetensutveckling, senast i juni 2020.

Affisch med exempel på etiska dilemman och
en presentation av etikrådets ledamöter och
uppdrag 2004.

Genom åren har etikrådet haft ett återkommande erfarenhetsutbyte med andra regioner. 2000 inledde
etikrådet ett mångårigt samarbete med etiska kommittén på universitetssjukhuset i Linköping. I
samband med införandet av etikombudsverksamheten 2001 inhämtades erfarenheter från Karolinska
sjukhuset i Stockholm och på senare år har kontakter knutits med etikrådet i Region Norrbotten. Under
en följd av år har rådet haft ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte med medarbetarna inom Etiskt forum på
Sahlgrenska universitetssjukhuset.5 Representanter från andra regioner har flera gånger deltagit i
regionens etikombudsutbildning och efteråt kunnat lämna värdefulla synpunkter. 2019 återupptog
SKR det sedan ett par decennier nedlagda nätverket för kontaktpersoner i etiska frågor och en
representant från etikrådet ingår i det. Parallellt finns också sen många år ett ”informellt nationellt
etiknätverk”. 2006 höll det sin årliga konferens i Jönköping.

1.4 Ledamöter och sammansättning
Etikrådet inom RJL består enbart av tjänstemän och ingår inte i något samarbetsforum med
förtroendevalda. De första ledamöterna i rådet utgjorde en grupp på åtta personer med representation
från alla tre länsdelarna. Den leddes av Bo-Eric Malmvall och bestod av ytterligare två läkare, två
sjuksköterskor, en sjukhuspräst och en sekreterare. Dessutom knöts redan från start en etisk sakkunnig

5

Etiskt forum är en enhet med heltidsarbetande strateger som verkar för att stärka den etiska
medvetenheten och höja den etiska kompetensen inom organisationen. Den ingår i Kvalitetsstrategiska
avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
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person till gruppen. De första sex åren bemannade professor Lennart Nordenfelt från Tema hälsa på
Linköpings universitet den posten. Han efterträddes 2002 av Sofia Kjellström, vid den tidpunkten
doktorand vid samma institution. Från 2007 verksam vid Hälsohögskolan i Jönköping, 2009 lämnade
hon i sin tur över till en av sina doktorander, Marit Silén, som ingick i rådet under de kommande tre
åren. Nämnda personer har även efter att de lämnat gruppen kunnat nyttjas dels för konsultationer, dels
för medverkan i utbildningsinsatser. Det gäller inte minst professor Sofia Kjellström som stått för den
teoretiska etikundervisningen i utbildningen av etikombud under hela sexton år.
Uppdraget som ordförande har fram till och med 2020 innehavts av endast tre personer:




1996 – 2003 Bo-Eric Malmvall, överläkare/verksamhetschef
2003 – 2011 Allan Comstedt, specialistpsykolog/verksamhetschef
2012 – 2020 Margaretha Stenmarker, överläkare/biträdande verksamhetschef.

Bo-Eric Malmvall

Allan Comstedt

Margaretha Stenmarker

De har alla varit kliniskt verksamma och innehaft chefspositioner parallellt med ordförandeskapet.
Kontinuiteten har också varit mycket god på sekreterarposten som innehafts av sektionschef och
utredare Eivor Blomqvist sedan 1997. Många av de övriga ledamöterna har också funnits med i rådet
under lång tid. Anke Zbikowski, överläkare inom gynekologi, är etikrådets ordförande från och med
2021.
Etikrådets ordförande utses av regiondirektören medan tillsättning av ledamöter i övrigt sker av
etikrådet, efter dialog med respektive sjukhusledning, numera verksamhetsområde. Ett personligt
intresse har utgjort ett första viktigt kriterium för att bli invald i rådet. I flera fall har nya ledamöter
rekryterats bland befintliga etikombud. Den geografiska spridningen har alltid setts som viktig. Lokala
representanter från respektive sjukhus har ett särskilt ansvar för arrangemang på respektive ort och för
kontinuerlig kontakt med etikombuden. Det har genom åren varit en strävan att det alltid ska finnas en
läkare per sjukhus företrädd i rådet.
En bredd har eftersträvats när det gäller yrken och medicinska specialiteter. Kliniskt verksamma
ledamöter har genom åren återfunnits inom yrkesgrupperna arbetsterapeuter, kuratorer, läkare,
psykologer, sjuksköterskor, tandhygienister och tandläkare. I nuläget saknas representation från
Folktandvården, men nyrekrytering pågår. Successivt har också personer med mer administrativt
inriktade tjänster knutits till gruppen. Qulturum, regionens centrum för utveckling och
förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård, har sedan 2011 en fast medlem i etikrådet
och under 2019 tillkom en jurist och en HR-partner. Sjukhuskyrkan har under alla år varit
representerad i rådet.
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Ledamöter under åren 1996 – 2021 framgår av tabell 1. Totalt har 41 personer ingått i etikrådet sedan
starten och med en varaktighet i uppdraget från ett par år upp till sexton år. De som avgått
(sekreteraren undantagen) har funnits med i genomsnitt fem år. Skälet till avgång har i flera fall varit
förändrade arbetsförhållanden eller pensionering, men också tidsbrist. Etikrådets ledamöter har i flera
fall parallellt haft och har nationella uppdrag inom etikområdet, så som Tandläkarförbundets
etikkommitté, Barnmedicinskt etiskt råd i sydöstra sjukvårdsregionen samt Svenska läkaresällskapets
etikdelegation.
Etikrådet fick 2018 i uppdrag av regiondirektören att formulera ett förslag gällande etikrådets fortsatta
sammansättning och principer för rekrytering av ledamöter. I skrivelsen föreslår etikrådet att ledningen
för ett medicinskt verksamhetsområde fortsättningsvis ska kunna åläggas att utse nya ledamöter med
tidsmässiga förutsättningar för arbetet och mandat att representera respektive område. Så långt det är
möjligt ska en jämn ålders- och könsfördelning eftersträvas. Rådets sekreterare ska även
fortsättningsvis organisatoriskt vara placerad inom Folkhälsa och sjukvård på regionledningskontoret
och ha etikarbete som en omfattande del av tjänsten. Skrivelsen behandlades i sjukvårdens
ledningsgrupp i maj 2020 och antogs i sin helhet.
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Tabell 1 Ledamöter i etikrådet 1996 – 2021*
Ledamot

1996

Ingrid Helin
Magnus Andersson
Lennart Nordenfelt
Freddy Johansen
Agneta Lindqvist
Bo-Eric Malmvall
Gunvor Larson
Britt-Inger Helander
Eivor Blomqvist
Margareta Gustavsson
Karsten Offenbartl
Allan Comstedt
Sofia Kjellström
Carl Hildebrand
Björn Persson
Jörgen Tholstrup
Vailet Boström
Boel Simonsson
Lasse Larsmark
Margareta Jonsson
Bo Asplund
Ingemar Stenmarker
Lilian Carlsson-Pähn
Johanna Norderyd
Marit Silén
Daniel Azemovic
Gunnar Svensson
Liza Muhic
Malin Skreding Hallgren
Anders Malmberg
Michael Strandéus
Margaretha Stenmarker
Åsa Ekstrand Sporre
Lotta Larsdotter
Anke Zbikowski
Ewa Maria Nelander
Charlotte Karlsson
Anders Sjögren
Hans Olsson
Johan Cedersjö
Agneta Björck

*Deltagandet i etikrådet anges i hela kalenderår, oavsett när på året en ledamot har börjat eller slutat.

2021
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2. Verksamhetsgrenar
Kapitel 2 tar sin utgångspunkt i etikrådets uppdragsbeskrivning i avsnitt 1.4 både vad gäller struktur
och innehåll, men redovisar verksamhetsgrenar och konkreta aktiviteter. Till att börja med beskrivs
olika former av utbildning och insatser för att stimulera etisk reflektion. Det är aktiviteter som i sin tur
hänger nära samman med efterföljande avsnitt som tar upp former för vägledning och stöd kring etik
och förhållningssätt. Aktiviteter kopplade till prioriteringar och värdegrundsarbete beskrivs i ett eget
avsnitt. Kapitlet avslutas med en kortfattad beskrivning av arbetet med den andliga vården och insatser
för att främja existentiell hälsa.

2.1 Utbildningsverksamhet
Etikrådets öppna föreläsningar och seminarier gick de 20 första åren under beteckningen etiskt forum
och hade hälso- och sjukvårds- och tandvårdspersonal, lärare och studenter,
förtroendevalda och övrig berörd personal i dåvarande landstinget som
”Höja den etiska
målgrupp. Samlingarna hade tidsmässigt en omfattning av två till tre timmar.
kompetensen hos
Från och med 2017 introducerade etikrådet med Sahlgrenska
medarbetare och
universitetssjukhuset som förebild ett nytt koncept i form av kortare
förtroendevalda”
etikföreläsningar på lunchtid. Antalet deltagare har varierat från 30 till som
mest uppåt 200 personer. Innehåll och utbildningsorter framgår av tabell 2
och 3. Under 2020 har arrangemang av den här typen fått ställas in och digitala ersättningar har ännu
inte utvecklats i större skala.

År

Tema/rubrik

1997

Njursjukvård

1

1998

Etiska vägval vid tvång i vården

1

Patientens ställning och rättigheter

1

Etiska vägval inom intensivvård

1

1

Hur man lämnar svåra besked

1

Olika sedvänjor och kulturkrockar i vårdsituationer
2000

1

Etiska vägval i vården av äldre personer

1

Etik i palliativ vård

1

Hur kan vi säkerställa sekretessen i en datoriserad journal?

1
1

1

Stress i vården - etiska och psykologiska aspekter

1

Bemötande av patienter och anhöriga i kris

1

Barns autonomi i vården - utopi eller verklighet?

1

Det svåra samtalet

1
1

1

Hur vi tar oss an de andliga behoven inom vården

1

2001
2001
2002
2001
2002

Kulturmöten och kulturkrockar – om att möta människor från andra kulturer

1

Behandling utan blodtransfusion – ett etiskt problem?

1

2002

Palliativ vård - var, när hur?

Kvinnligt, manligt och medmänskligt i vårdens vardag – om könsrollsstereotyper, etisk
reflektion och praktiska problem
Att vara anhörig när döden slår till

1

1

Det svåra samtalet

HLR (Hjärt- och lungräddning)

Värnamo

Höglandet

Jönköping

Tabell 2 Etiskt forum - ämnen och utbildningsorter 1997 – 2017

1
1
1
1

1
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Svåra val i vården

1

Medicinsk etik och läkekonst

1

Mötet med patienten
Etisk stress – vad händer med oss när vi slits mellan inre och yttre krav?

1
1

1

Etiska aspekter på organdonation

1

Hitta rätt i IT-etikens labyrint

1

Kulturmöten och kultur-krockar i vården

1

Etiska aspekter på munvård och tandvård för sjuka, äldre och funktionshindrade
2004

1

Kan etiska principer ge vägledning i vårdens vardag?

1

Etik i vårdens vardag

1

Har du hört? – etiskt forum om sekretess

1

Att mista sitt barn i cancer: 449 föräldrars erfarenheter
2004
2005

Se på vår tröskel står – om ronden i sjukvården

1

1

Att mata eller inte mata – det är frågan

1

1

1
1

Hur förändras livet för den som fått HIV?

1

Ska vi tvinga människor att leva sunt? Om etiken i folkhälsoarbete och prevention

1
1

Har du hört? – om sekretess och tystnadsplikt

1

1

Homo-, bi- och transsexuella i vården

1

1

Islam, kön och hälsa – traditionens och det religiösa språkets roll i mötet med vården

2009
2009
2010
2010
2011

Kulturella olikheter i vården – tolkens perspektiv

2014

2015
2016
2017

1
1

1

Etik i vården – mötet med den dementa äldre patienten

1

Etiska dilemman i vården

1

Blir medicinska ingrepp mänskliga övergrepp – vad bör vi göra av det vi kan?

1

Hur prioriterar vi?

1

Lika eller likvärdigt – hur bemöter vi patienten och varandra?

1

Forumspel – ett sätt att skapa goda möten i vården

1

Prioriteringar i vården – en fråga om etik?

1

Vem är normal? Om funktionshinder, motivation och bemötande

1

Barn som far illa

1

”Hur kunde hon?” – filmvisning och samtal om HIV
2013

1

1

Varje möte en utmaning
2007
2008
2008

1

1

Etik i vårdens vardag – ”Etiketterna”

På spaning efter den etiska blicken
2007

1
1

Med patienten i örat
2005

1

1

Existentiell ohälsa – ett vårdansvar?!

1

1

1

1

Mian Lodalen - en regnbågshistoria om förr och nu

1

1

1

Sociala medier - risker och möjligheter
Kulturmöten i vården
Journalen via nätet

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Goda möten? Negativa erfarenheter i vården.
Vad vill vi med den andliga vården?
Att vårda över kulturella gränser
Men jag då? – när patienten är den som kränker
Mellan det förflutna och framtiden – hur kan vi stödja nyanländas hälsa?

1
1

Människovärde och etisk värdegrund – hur hänger det ihop?
Summa

1
1
1
1
1

1
1

1
22

58

19

Som föreläsare och medverkande har etikrådet anlitat både externa resurser och egna krafter. Förslag
på ämnen har kontinuerligt inhämtats från etikombuden och olika verksamheter. Många arrangemang
har ingått i en medveten kommunikationsstrategi där etikrådet velat förmedla ett specifikt budskap
eller att ge konkret vägledning.
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2017

Hälsan är inte jämlik, men vården kan kompensera det – om prioriteringar i vården
Det vet man ju hur barn kan vara

1
1

Om en patient säger sig ha ormar i magen – kan det vara tecken på en psykos?
2017
2018

2018
2019

Hur utövar du din makt i relationen till patienten?

Värnamo

Tema/rubrik

Höglandet

År

Jönköping

Tabell 3 Etikföreläsningar på lunchtid - ämnen och utbildningsorter 2017 – 2000

1

1

1
1

1

Hade vi sett lika god effekt av ett läkemedel hade upphovsmannen fått nobelpris!

1

Ska vi inte alltid försöka rädda liv?

1

Hur kan vården stärka patienters existentiella behov och hälsa?

1

1

Måste vi fråga om lov? – om studenter i vården

1

1

1

Hot och oförskämdheter från patienter och anhöriga

1

1

1

Bästa platsen att växa upp på?

1

1

1

2019

Att ge och ta emot svåra besked
Nästan alla dagar grät jag – anhörigerfarenheter
Våga se, våga fråga – lunchsamling under suicidpreventiva veckan

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2020

Prioriteringar i sjukvården – Hur gör vi och hur skulle vi kunna göra?
Barnkonventionen har blivit lag – vad innebär det?
Summa

1
1
10

1
1
13

1
1
12

Under 2012 – 2013 genomförde etikrådet en processutbildning med beteckningen Vardagens etik – om
den kliniska vardagens utmaningar och lösningar ur ett etiskt perspektiv. Som föreläsare anlitades
Håkan Thorsén, lektor inom vårdkommunikation på Hälsovetenskapliga institutionen vid Örebro
universitet. Syftet med utbildningen var att berika och fördjupa samtalet kring vardagens etiska frågor
och att ge verktyg för att hantera dess utmaningar. Varje deltagande arbetsplats fick möjlighet att
anmäla ett team om fem personer. Teamen träffades fyra eftermiddagar under ett år för gemensamt
lärande genom föreläsningar, reflektion och erfarenhets- och idéutbyte. Eget arbete på hemmaplan
förväntades mellan träffarna. 13 team anmälde sig till utbildningen och 11 fullföljde den.
Rådets ledamöter har också stått till förfogande för utbildning i etik och
bemötande på ett stort antal enskilda kliniker och arbetsplatser. Etikrådets
tidigare ordförande Allan Comstedt var under en följd av år särskilt anlitad som
föreläsare i bemötandefrågor. Det gäller också Malin Skreding Hallgren som i
sin roll som utvecklingsledare har bland annat bemötande som specifikt
ansvarsområde.

”…stöd kring
etik och
förhållningssätt”

Flera av etikrådets ledamöter anlitas för information om regionens etikarbete i samband med
introduktion av nya AT-läkare. Kurator/psykoterapeut Åsa Ekstrand Sporre och sjukhuspräst Lasse
Larsmark har återkommande medverkat i fortbildningsprogram för AT- och ST-läkare. HR-partner
Agneta Björck har ansvar för ett kursmoment där deltagarna får redovisa och i grupp samtala om en
personlig etisk reflektion kring läkarrollen med inspiration från tre valbara källor. Flera av etikrådets
ledamöter har återkommande medverkat i lokala och nationella konferenser, så som Utvecklingskraft,
MR-dagarna och nationella samlingar för olika professioner.
Etikrådet har också tagit fram och tillhandahållit utbildningsmaterial. De etiska riktlinjerna för mötet
med patienter i receptionslokaler, väntrum och behandlingsrum lanserades exempelvis med en film
producerad av kommunikationsavdelningen. Vissa utbildningsarrangemang har filmats och publicerats
i efterhand.

15

REGION JÖNKÖPINGS LÄNS ETIKARBETE 1996-2021

Etikrådet medverkar regelbundet på arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar på olika vårdenheter, här på en av regionens
vårdcentraler. Foto: Mikael Bergström

2007 föddes idén om att förse etikombuden med lättillgängligt material att använda i arbetet med att
utveckla bemötandet på den egna arbetsplatsen. Begreppet verktygslåda realiserades nästföljande år
med hjälp av dåvarande informationsavdelningen i vad som kom att kallas en etisk verktygslåda. I
samband med lanseringen av materialet projektanställdes Ann-Christine Sjögren, etikombud från
Höglandet, som under ett par års tid medverkade i utbildning och nätverksträffar för etikombuden i
länet.
Processen med att välja ut vad som skulle ingå i verktygslådan föregicks av ett omfattande
inventeringsarbete där intentionen var att hitta material som:


var framtaget av andra landsting och organisationer, snarare än att producera eget




kunde användas utan omfattande förberedelsearbete
innehöll färdiga övningar och reflektionsfrågor.

Den rent fysiska lådan kunde redan från starten lånas på sjukhusbiblioteken men också köpas in till
arbetsplatsen. Delar av materialet publicerades också på intranätet och återfinns idag på webbplatsen
Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län. Lådan har vid några tillfällen kompletterats med nytt
material.

2.2 Främja samtal och etisk reflektion
Utöver ett kompetenshöjande syfte fyller ovan beskrivna utbildningsinsatser och -material även
funktionen att främja fortsatta samtal och etisk reflektion på vårdens arbetsplatser. Detta har också
varit syftet med etikrådets artiklar i personaltidningen Pulsen. De har ofta inletts med ett fiktivt
patientfall, följt av en konkret fråga och ett ställningstagande från etikrådet. I vissa fall har artikeln
mer haft karaktären av en krönika. Rubriker och därmed delvis också innehåll i samtliga nummer av
Pulsen framgår av tabell 4. På webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län har varje ämne
försetts med samtalsfrågor.
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Till insatser för att stimulera strukturerad etisk reflektion kan också nämnas
reflekterande rum som etikombud på många arbetsplatser initierat och som
”Främja samtal
innebär att ett arbetslag efter ett arbetspass går igenom dagens händelser.
och etisk
Utbildning av reflektionshandledare utgjorde en särskild satsning och ett
reflektion i
samarbete mellan etikrådet, regionens arbetsmiljöenhet, Qulturum och
planering, beslut
Futurum (regionenens enhet för forskning och utbildning) mellan 2005 och
och daglig
2012. Metoden är baserad på Gibbs reflektionscykel6 och utgör en
verksamhet”.
systematisk process i sex steg. Efter utbildning och handledning fick
deltagarna i uppdrag att leda gruppsamtal, oftast på andra arbetsplatser än
den egna. Under 2020 återupptogs utbildningen av handledare efter många års uppehåll.
Tabell 4 Etikrådets artiklar och krönikor i personaltidningen Pulsen 2008 – 2020

6

År

Rubrik

År

Rubrik

1/2008

Människovärde

1/2013

Hur agera vid oväntat dödsfall?

2/2008

Tvång i vården

2/2013

Rätt till respekt

3/2008

Självbestämmande

3/2013

Existentiell ohälsa - ett vårdansvar?!

4/2008

Etik och fosterdiagnostik

4/2013

Vad kan jag skriva på sociala medier?

5/2008

Arbetsklimat och etik

5/2013

Hur håller vi etiken levande i vardagen?

6/2008

Hur mycket har en anhörig rätt att bestämma?

1/2014

Hur gör vi när patienter klagar?

1/2009

Vård på lika villkor

2/2014

Att möta i stället för att mota

2/2009

Min patient önskar att få dö

3/2014

Journalen via nätet

3/2009

Ansvarsetik

4/2014

Att ta emot ilska i sin professionella roll

5/2009

Olika reaktioner

1/2015

Vem kontrollerar identiteten?

6/2009

Moralisk stress svår att hantera

2/2015

Viktigt ge rum för andlig vård

1/2010

Att bli vald eller bortvald

3/2015

Rätt att välja vård och behandlare?

2/2010

Kränkt i vården – vad beror det på?

4/2015

Vår värdegrund är viktig

3/2010

Kan en rökare nekas operation?

1/2016

Tala aldrig över patientens huvud

4/2010

Tillgänglighet och delaktighet för alla?

2/2016

Etik i medarbetarskapet

5/2010

Hur hantera livstestamente?

3/2016

När patienten är den som kränker

1/2011

Tandvård för barn och ungdomar

1/2017

Vi har gjort det förut – vi kan göra det igen

2/2011

Hur viktig är etiken?

2/2017

Hellre frisk och sur än nöjd och felbehandlad

3/2011

Hur tar vi hand om sjukvårdsrädda barn?

3/2018

Känna sig fri att tacka ja eller nej

4/2011

Kärlek och HIV

1/2018

#metoo – Vi bär alla ett ansvar att agera

6/2011

Hur ska man orka som anhörig

2/2018

Att ge och ta emot svåra besked

1/2012

Att vara patient på en marknad

3/2018

Våra personliga rum

2/2012

Flicka eller pojke?

1/2019

Din väv, min väv och andras väv

3/2012

När mötet inte blev som man tänkt sig

2/2019

Sekretess i
receptioner/väntrum/behandlingsrum

4/2012

Dialog inför publik

3/2019

Våga prata om de svåra frågorna

5/2012

Arbete i gränsland

1/2020

Meningen i livet och jobbet

Gibbs, 1988. Learning by Doing: A guide to teaching and learning methods.
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2.3 Vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt
Etikrådet har under årens lopp behandlat ett antal sakfrågor som föranlett ett fördjupat
utredningsarbete, tydliga ställningstaganden och i slutänden lansering av skriftliga etiska riktlinjer
eller andra former av vägledande dokument. De redovisas och kategoriseras i tabell 5.
Riktlinjerna för sjukvårdens rondsystem föranleddes av att en
patient och tillika vårdanställd i ett personligt brev till
etikrådet 2001 beskrev ronden inom slutenvården som gravt
integritetskränkande och ett brott mot tystnadsplikten. Ett
arbetsutskott inom etikrådet tog sig an frågan och i
samverkan med Qulturum genomfördes fokusgrupper och
djupintervjuer för att kartlägga patienterfarenheter. För att få
underlag till riktlinjer genomfördes även en
enkätundersökning där berörda kliniker fick värdera ett antal
aspekter på dagens rondsystem. Det slutliga dokumentet
lanserades brett och kompletterades några år senare med en
blankett för egengranskning. Riktlinjerna är reviderade 2010
och på nytt 2021.
Riktlinjerna och rutinen för lämnande av svåra besked inom
hälso- och sjukvården utgör exempel på ett ämne som varit
återkommande. Redan 2000 tog rådet fram riktlinjer som en
följd av inkomna klagomål till dåvarande landstingets
patientnämnd om att patienter fått cancerbesked på telefon
eller telefonsvarare. Nya patientklagomål 2018 medförde att
etikrådet av nämnden för folkhälsa och sjukvård fick ett
formellt uppdrag att uppdatera riktlinjerna, komplettera dem
med en rutinbeskrivning och att säkra att dokumenten spreds
och uppmärksammades.

Besked om allvarlig sjukdom måste lämnas med
empati och lyhördhet. Foto: Johan Werner Avby.

Riktlinjerna och rutinen för bemötande av patienter med
förolämpande, hotfullt eller diskriminerande beteende utgör
också dokument som utifrån behov och önskemål har
kompletterats, senast under fjolåret. När de utkom i sin första
version 2016 väckte de stor uppmärksamhet, både inom
regionen och i lokal och nationell press.
I några fall har etikrådet övertagit eller endast gjort mindre
anpassningar av befintliga riktlinjer i kombination med
lansering. Det gäller exempelvis nationella etiska riktlinjer
för patienters medverkan i klinisk undervisning där Futurum,
kommunikationsavdelningen och etikrådet samverkade i en
arbetsgrupp för lokal implementering.

Det är allvarligt om medarbetare utsätts
för kränkningar av diskriminerande karaktär.
Foto: Johan Werner Avby
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Landstingets ledningsgrupp
Klagomål från närstående

X

2005
2018

X
X

Gåvor och förmåner från patienter
och anhöriga till personal inom
hälso- och sjukvård och tandvård

X

Information till patienter med allvarlig
sjukdom

X

Lämnande av svåra besked inom
hälso- och sjukvården

X

2018

Klagomål via patientnämnden
på hur cancerbesked
överlämnas till patienter.

2001
2005
2010

Brev från patient om
integritetskränkning i samband
med rond

X

2008

Karolinska universitetssjukhuset

X

Sexuellt ofredande och sexuellt
utnyttjande av patient

2013

Rapporterad problematik
kopplat till dödsfall på sjukhus
då inte anhöriga är på plats.

X

Information till närstående vid
dödsfall på vårdinrättning

X

Sekretess i receptioner och väntrum

X

Mötet med patienter i
receptionslokaler, väntrum och
behandlingsrum

X

2013
2019

2014

Patientnämnden: sekretessbrott
och integritetskränkning i
reception.
Klagomål från patient angående
integritetskränkande upprop i
väntrum.
Sjukvårdens ledningsgrupp:
behov i samband med
etablering av muslimsk andlig
vård.

2016
2020

X

X

X

X

Andlig vård

X

Hantering av krav på vård av viss
behandlare

Krav, förolämpningar och hot
från patienter och närstående

Svenska Läkaresällskapet,
Svensk sjuksköterskeförening,
Sveriges läkarförbund

Etiska aspekter på sjukvårdens
rondsystem

X

X

2019

X

Film

2018

X

X

Bemötande av patienter med
förolämpande, hotfullt eller
diskriminerande beteende

X

Affisch

2000

Patienters medverkan i klinisk
undervisning

Yrkesetik

X

Vårdrutiner

Kuratorsorganisationen

Etisk egengranskning av projekt i
gränslandet till forskning
Sjukvårdspersonalens roll vid
upprättande av testamente

Utveckling/lärande

2000

X

Bemötande

X

Ämne/rubrik

Medicinetiska

Vägledning i etiska
bedömningar av projekt

Formulär m m

1999

Affisch

Uppdragsgivare/källa/orsak

Riktlinjer

År

Rutin

Tabell 5 Etiska riktlinjer antagna och/eller lanserade 1999 – 2020

X

X
X

X

X

Baserat på en upprepad efterfrågan har etikrådet under 2021 inrättat en multiprofessionell jourfunktion
för att på begäran kunna bistå med klinisk etisk rådgivning i aktuella kliniska patientärenden. Ärenden
kommer att kunna initieras via telefon eller e-post till någon av rådets ledamöter av:
 etikombud/enskilda medarbetare
 företrädare för verksamheter
 chefläkar-/chefsjuksköterskegruppen
 andra ledningsorgan inom Region Jönköpings län.
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För att kunna bidra med multiprofessionell kompetens och mångfald i
”Ge vägledning
perspektiven kommer om möjligt minst tre ledamöter i etikrådet delta vid
och stöd kring
etik och
varje tillfälle. Rådgivning är tänkt att ske i form av ett strukturerat samtal
förhållningssätt”.
med stöd av de etiska principerna enligt Beauchamp och Childress (2009)
och med en modifierad form av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell
bedömning, Rekommendation).7 Etikrådet har enbart en stödjande och vägledande funktion. Etikrådet
tar således inte över det medicinska ansvaret och har därmed inget beslutsmandat och ingen
journalplikt.

2.4 Prioriteringsetik och värdegrundsarbete
När etikrådet bildades ingick delar av gruppen sedan tidigare i en arbetsgrupp
som behandlade prioriteringsfrågor i anslutning till regeringens
slutbetänkande Vårdens svåra val (SOU 1995:5). Dåvarande landstinget hade
åren dessförinnan startat studiecirklar för allmänheten för att skapa förståelse
för sjukvårdens prioriteringsdilemman.8 Rådets förste ordförande Bo-Eric
Malmvall hade ett brett kunnande och engagemang i ämnet vilket genom alla
år återkommit på etikrådets möten och i utbildningssatsningar.

”Medvetandegöra
etiska problem
knutna till
resursanvändning
och prioritering”.

Den politiska ledningens hållning och syn vad gäller prioriteringar har genom åren oavsett
majoritetsförhållanden varit att svara för den övergripande fördelningen av resurser inom hälso- och
sjukvården, men utan att ge närmare direktiv inför de prioriteringar och val som sker på olika nivåer i

Hbtq-frågorna utgör en del av arbetet med jämlik vård. Foto: Johan Werner Avby

7

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården för att minska riskerna för att information
glöms bort eller misstolkas, se Vårdhandboken eller Sveriges Kommuner och Regioner.
8
Landstinget i Jönköpings län, 2011: Ett Stycke Historia. Landstinget i Jönköpings län 1986 – 2010.
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vården och i det dagliga mötet med patienter. År 2000, 2007 och 2010 engagerades etikrådet i
planeringen av särskilda prioriteringskonferenser. Det sistnämnda var ett samarrangemang med
Svenska Läkarsällskapet och hade sjukvårdsanställda, förtroendevalda och representanter från
patientföreningar som deltagare. Etikrådet har i övrigt inte tilldelats konkreta uppdrag inom
prioriteringsområdet, utöver att inhämta ny kunskap i ämnet, hålla diskussionen vid liv och att utbilda
om värderingar som grund för prioriteringar.
Arbetet med jämlik vård och hälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter kan räknas hit och för just
dessa frågor har ledamöter i etikrådet ingått i en arbetsgrupp under ledning av regiondirektören.
Ytterligare ett arbete som etikrådet tilldelades ansvar för redan 2006 var regionens HBTQ-arbete.
Upprinnelsen var i detta fall ett brev från en verksamhetschef som uttryckt oro för de kränkande
attityder som framkom i personalgruppen gentemot personer med homosexuell läggning. Rosenlunds
vårdcentral i Jönköping blev 2009 den första vårdcentralen utanför Stockholm som genomgick RFSL:s
certifiering.9 Etikrådet är fortfarande representerat i HBTQ-arbetsgruppen som under senare år bland
annat organiserat regionens medverkan i Pridefestivalen i Jönköping.
I anslutning till budgettexter om prioriteringsfrågor återfinns också referenser till begreppet etisk
värdegrund. Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetsprincipen beskrivs som ”en i Landstinget gemensam
”Främja samtal
värdegrund” som ska styra prioriteringar i vården. 2006 ombads etikrådet av
och reflektion om
landstingsfullmäktige och som en effekt av en politisk motion att upprätta en
den etiska
värdegrund för Hälso- och sjukvården i Jönköpings läns landsting. Det hela
värdegrunden i
resulterade ett par år senare i ett dokument med rubriken Etisk värdegrund –
planering, beslut
kortfattat om etik, prioriteringar och etiska principer. Det bestod i första
och daglig
hand av en summering av övergripande etiska riktlinjer i svensk lagtext och
verksamhet”.
etiska principer relevanta för det moraliska förhållningssättet inom hälso- och
sjukvården. I undervisningssammanhang har etikrådet också hänvisat till
FN:s deklarationer och till yrkesetiska koder. Etikombuden har uppmuntrats att ta sig an
värdegrundsarbetet på den egna arbetsplatsen med stöd av material i verktygslådan.

2.5 Andlig vård och existentiell hälsa
Ansvaret för samordning av den andliga vården och för att främja arbetet med existentiell hälsa vilar
primärt på rådets sekreterare men etikrådet utgör en viktig referensgrupp för kontinuerligt samråd och
avrapportering. Ämnet som sådant har funnits på etikrådets agenda sedan 1999 då rådet första gången
lämnade ett yttrande med anledning av en interpellation i dåvarande landstingsfullmäktige om andliga
och själsliga behov och behovet av utbildning för vårdpersonal i dessa frågor.
Etikrådets synpunkter har senare också efterfrågats när det gäller utformning och utsmyckning av
meditations- och bönerum och bårhus på regionens sjukhus. Behovet av länssamordning av den
andliga vården ökade påtagligt i samband med att regionen organiserades i verksamhetsområden,
vilket fick till följd att de tidigare sjukhusledningarnas ansvar för den andliga vården upphörde.
Religion, andliga och existentiella behov samt andlig vård som verksamhet har flera gånger varit
ämnen för etikrådets arrangemang.
Uppdraget att skapa riktlinjer för den andliga vården var bland annat en följd av etableringen av
muslimsk och buddhistisk andlig vård inom regionen. 2013 anställde de muslimska församlingarna i
Jönköping en muslimsk koordinator och 2019 en sjukhusimam på halvtid. Tjänsten finansieras av
Myndigheten för stöd för trossamfund (SST) och Jönköpings muslimska råd. Riktlinjerna för den

9

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners
rättigheter, en ideell organisation grundad 1950.
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Sjukhusens meditations- och bönerum ger möjlighet till eftertanke, meditation och bön. Foto: Johan Werner Avby

andliga vården godkändes av sjukvårdens ledningsgrupp 2014 och utgjorde vid den tidpunkten de
första i sitt slag i landet. Dokumentet har reviderats 2020.
I regionens övergripande arbete kring existentiell hälsa har fram till och med
2020 etikrådets ordförande och sekreterare ingått i regionens styrgrupp. En
arbetsgrupp inom existentiell hälsa bemannas i stort sett uteslutande av
etikombud från olika verksamheter i regionen. Samtalsgrupper kring
existentiella frågor med salutogen inriktning och med en kortlek som
pedagogiskt verktyg har på senare år etablerats i regionen, både för personal i
vården och inom ett antal vårdenheter. I ett nationellt perspektiv kan regionen
ses som föregångare i arbetet med att främja den existentiella hälsan.

”…ansvar för
samordning av
den andliga
vården och för
att främja arbetet
med existentiell
hälsa”.
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3. Etikombudsverksamheten
Kapitel 3 ägnas i sin helhet åt den verksamhetsgren i etikarbetet som handlar om etikombud. Här
beskrivs hur etikombudsverksamheten växte fram och dess innebörd och villkor. Den
introduktionsutbildning som är obligatorisk för att bli etikombud beskrivs vad gäller upplägg, innehåll
och medverkande. Ett avsnitt ägnas åt den uppdragsbeskrivning och handlingsplan som tillkommit för
att förtydliga att uppdraget är en form av partnerskap mellan chef och medarbetare. Vidare beskrivs
nätverksträffar och andra former för stöd och uppföljning som etikrådet erbjuder. Etikombudens antal
och fördelning på bland annat yrkestillhörighet avslutar kapitlet tillsammans med exempel på hur
etikombuden konkret arbetar på sina respektive arbetsplatser.

3.1 Framväxt och precisering av uppdraget
Idén om etikombudverksamheten föddes i ett läge då etikrådet i Region Jönköpings län kunde blicka
tillbaka på en femårsperiod med ökande intresse för etikfrågorna i vården och välbesökta
arrangemang. I inbjudan till en första introduktionsutbildning i början av 2001 skriver etikrådet:
”Vi vet att etiska frågor ofta diskuteras på olika arbetsplatser och i den
kliniska vardagen. Vi tror att dessa samtal är viktiga och att de kan
fördjupas om det finns personer med intresse för och utbildning i ämnet.
Samtliga enheter inom hälso- och sjukvård och tandvård har därför getts
tillfälle att anmäla etiska ombud. För oss i etiska rådet önskar vi med detta
få en bredare kontakt med vården”.
En notering i maj samma år visar att redan bortåt 60 anmälningar hade
inkommit. Redan från början fastställdes att etikombuden skulle ”utgöra en
resurs som kan fördjupa den etiska diskussionen i det patientnära arbetet och
fånga upp etiska problem och frågeställningar inom olika verksamheter”. De
skulle också bilda ett nätverk för personer med intresse för etiska frågor. Det
var viktigt att klargöra att etikombud inte utgör ”patientombudsmän” med
ansvar för att hantera patientklagomål och inte heller arbetsplatsombud med
särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågor.
Ännu viktigare var förtydligandet av att etikarbetet på enskilda arbetsplatser i
första hand utgör ett arbetsledaransvar där etikombudet kan utgöra ”en
värdefull resurs”. Under senare år har rollfördelningen beskrivits i termer av
partnerskap som kännetecknas av ömsesidig vilja och förväntningar.
Etikombudet måste utses och godkännas av närmaste chef. Det hela utgör ett
frivilligt åtagande och de flesta går in i uppdraget utifrån eget intresse.
Utvärderingar visar att en del blivit tillfrågade av sin chef, andra av kollegor
och att många också har tagit egna initiativ.

”Jag hade uttryckt
intresse för dessa
frågor och blev
tillfrågad av min
chef”
”En kollega
hade
”Frågade
själv
om
intekunde
tid ochfådå
jag
bli
bytte jag ut ett
etikombud”.
annat
ansvarhade
mot
”En
kollega
detta
som
inte tid och då bytte
intresserar
mig
jag
ut ett annat
mer”
ansvar mot detta
som intresserar mig
mer”.
”Frågade själv
om jag kunde få
bli etikombud”
”Arbetskamrater
föreslog mig till
klinikledningen
som nappade!”
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Figur 2 Etikombudsuppdraget

3.2 Utbildning av nya etikombud
Sedan starten 2001 har utbildningen av nya etikombud genomförts totalt 20 gånger och med i
genomsnitt 24 deltagare per tillfälle. Inbjudan har riktats till ”dig som är intresserad av de etiska
frågeställningar som du möter i vardagen inom hälso- och sjukvården och tillsammans med
arbetsledningen vill engagera dig i etikarbetet på din arbetsplats”.
De sexton första kurstillfällena, mellan år 2001 – 2015, genomfördes under två heldagar inklusive
övernattning och med rubriken Introduktionsutbildning för etiska ombud i Landstinget i Jönköpings
län. Internatformen värderades positivt av både deltagare och kursledning. Kvällsaktiviteter med
formella kurspass i kombination med middag och umgänge har haft syftet att bygga sociala nätverk
och att stärka identiteten för det kommande uppdraget som etikombud.
Utbildningen har haft som syfte att ge kunskap i etikens grundbegrepp och teorier, träning på etisk
analys och argumentation samt uppmuntran till etikarbete på den egna arbetsplatsen. Ambitionen har
varit att deltagarna i kursen ska fördjupa sina kunskaper och få erfarenheter för egen del, men parallellt
också att leva sig in i ledarrollen. Utbildningens innehåll och upplägg har kontinuerligt utvärderats
bland deltagarna och diskuterats i etikrådet.
2017 gjordes ett generellt ”omtag” och kursen har sedan dess genomförts under beteckningen
Etikskolan, en rubrik lånad från Etiskt forum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. I
beskrivningen av kursens syfte gjordes från och med det året tillägget att ”ge praktiska verktyg för det
patientnära etikarbetet” och att ”berika och fördjupa samtal kring vardagens etiska frågor”. Etikrådet
var i det här läget också redo att överge internatformen för kursen med förhoppning om att spridning
av kurstillfällena över längre tid och mellanliggande hemuppgifter skulle kunna bidra till en djupare
förankring och långsiktighet. Denna typ av moment i ledarutvecklingsprogram har visat sig få de får
en större effekt på de medverkandes beteenden.10 Första omgången av Etikskolan omfattade fem

10

Lacerenza m fl, 2017.
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halvdagar med spridning över året. Sedan 2018 har kursen koncentrerats till tre dagar och därmed
utökats med en halv dag. Deltagande förutsätts vid samtliga seminarietillfällen.
Innehållet i etikombudsutbildningen har med några undantag varit likartat under de två decennier den
genomförts. Över lag har föreläsande pass varvats med grupparbeten och övningar. Redan inför det
första utbildningstillfället 2001 fastställdes att utbildningen skulle innehålla:





grundläggande teori i ämnet etik
träning i etisk analys och argumentation
analys av fall från den kliniska vardagen
ett attitydskapande moment för att öka engagemanget i etiska frågor.

Boken Inledning till etiken av Göran Collste (2019) delades under de nio första kurserna ut som
kurslitteratur tillsammans med en mapp innehållande bland annat yrkesetiska koder och andra
publikationer. I Etikskolan, från 2017 och framåt, har kursledningen i stället rekommenderat
Etikboken – Etik för vårdande yrken i kombination med material ur den etiska verktygslådan. En av
bokens författare, professor Sofia Kjellström, har för övrigt föreläst i kursen vid inte mindre än 16
tillfällen. I vilken graden kursdeltagarna har inhämtat teoretisk kunskap parallellt med själva kursen
har inte styrts eller kontrollerats av kursledningen. Det har för övrigt aldrig funnits någon form av
systematisk examination under kurserna.
Som föreläsare i etiska teorier har etikrådet engagerat etiskt sakkunniga. Djupet och omfattningen i
just det kursmomentet har genom åren successivt reducerats utifrån kursdeltagarnas reaktioner på att
det har varit svårt att ta till sig. Undervisningen om etiska principer och efterföljande etisk analys har
under alla år utgjort kursernas kärna. Den modell som använts introducerades av professor Lennart
Nordenfelt (medlem i etikrådet 1996 – 2001) och hans kollega professor Per-Erik Liss, båda vid den
tiden verksamma vid tema Hälsa på Linköpings universitet. Det aktuella konceptet för etisk analys
utgår från ett system lanserat av Beauchamp och Childess (2009).11 Analysen handlar enkelt uttryckt
om att söka svar på om en specifik handling har stöd eller ej i de etiska principerna göra gott-, icke
skada-, autonomi- och rättvisa. Vid konflikt mellan principerna krävs en struktur för att komma fram
till vilken princip som ska överväga. Efter en teoretisk genomgång har kursdeltagarna i grupp fått öva
sig i att använda den etiska analysen och att redovisa och argumentera för sina slutsatser.
Ett särskilt avsnitt i alla kurserna har ägnats frågor om prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
Utöver en föreläsande del har deltagarna stimulerats till reflektion med utgångspunkt från ett rollspel. I
Etikskolan har deltagarna också i grupp fått ta ställning till och föreslå prioriteringar utifrån relevanta
exempel hämtade ur sjukvårdens vardag.
De nio första kursomgångarna innehöll ett undervisningspass om kunskapskällor inom etik då relevant
litteratur förevisades och summerades. Rent konkret fanns ett relativt omfattande bokbord uppdukat, i
syfte att stimulera kursdeltagarna till fortsatt fördjupning i ämnet. 2009 ersattes kursinslaget av en
presentation av den i etikrådet framtagna verktygslådan, ibland följt av ett grupparbete där deltagarna
fått välja material till en fiktiv genomgång på den egna arbetsplatsen. Från kursomgång 10 och framåt
har det i utbildningen ingått en dryg timmas genomgång av regionens eget etikarbete och etikrådets
roll. Deltagarna har också fått konkret vägledning i hur man hittar information, anmäler sig till
arrangemang och liknande.
Under kursen 2009 och de följande sex åren ingick som ett programinslag på kvällstid en form av
övningar där vårdetiska dilemman illustrerades och analyserades med hjälp av rollspel. De första åren
gick inslaget under den fantasifulla beteckningen drametik, i senare versioner forumspel. Övningarna

11

Beauchamp och Childress modell för etisk analys finns beskriven i Sandman & Kjellström, kap 25,
s 433- 438.
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går kortfattat till så att varje grupp väljer en situation där patienter, personal eller anhöriga kränkts
eller bemötts illa. Detta gestaltas i ett kort rollspel varefter övriga deltagare stimuleras att identifiera
och pröva olika alternativa handlingssätt som löser upp konflikten. Utvärderingen av övningarna gav
överlag positiva omdömen. Kursmomentet prioriterades emellertid bort i Etikskolan då utbildningen
inte längre genomförs i internatform.
I Etikskolan med start 2017 har en kursdag haft temat bemötande och värdegrund. Den har inletts med
en genomgång av regionens klagomålshantering med tjänstepersoner knutna till patientnämnden som
gäster. Deltagarna har också fått genomföra en etisk analys utifrån ett konkret patientnämndsärende.
Inslaget har följts av en genomgång av begreppen etisk värdegrund och människosyn och av
mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunder och normmedvetenhet. Föreläsningen har varvats med
praktiska övningar och reflektion, enskilt och i grupp.
Det nya konceptet med utspridda kurstillfällen, från 2017 och framåt, har gjort det möjligt att ge
etikombuden hemläxor mellan träffarna. De har exempelvis bestått i uppmaningar att:


informera om kursen på en arbetsplatsträff och fundera över det ”etiska klimatet” i form av
behov och intresse av att arbeta med etikfrågor



redovisa exempel på prioriteringsetiska dilemman och gå igenom det material i verktygslådan
som handlar om prioriteringar



tänka ut och ta med ett patientfall / ett specifikt etiskt dilemma som kan användas i test av
Dialogduken12



läsa i kurslitteraturen om värdegrund, människovärde och etisk plattform.

Samtalen kring etikombudsrollen har bland annat skett i ett avslutande och framåtblickande moment
av utbildningen under temat ”mitt nästa steg”.

Övning i normmedvetenhet under ledning av utvecklingsledare Malin Skreding – Hallgren, Etikskolan 2019.

12

Dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor. Innehållet
utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad.
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3.3 Uppdragsbeskrivningar och handlingsplaner
Redan i inbjudan 2017 klargjordes att verksamheter där kursdeltagaren getts ett tydligt uppdrag och
mandat att driva etikarbete och där det fanns en dokumenterad plan för det fortsatta etikarbetet skulle
prioriteras. Etikrådet hade sen tidigare diskuterat införandet av någon form av kontrakt och nu
konkretiserades detta med en modell från Region Norrbotten som förebild. Första gången fick
respektive chef och etikombud formulera uppdraget på egen hand (se tabell 6).
Figur 3 Sammanfattning av uppdragsbeskrivningar för deltagare i Etikskolan 2017
Ramar och förutsättningar
Etikombudet ska
 utses av första linjens chef och det ska finnas ett muntligt avtal om att få den tid som är
befogad för att kunna utföra uppdraget
 vara en medarbetare som känner att detta är ens egna hjärtefrågor
 själv hålla sig uppdaterad /sträva efter att för egen del fortlöpande tillägna sig kunskap i
etik / få utbildning och inspiration från etikrådets utbildningar
 hålla sig informerad om regionens arbete med etiska frågor
 arbeta tillsammans med verksamhetschef/vårdenhetschef/klinikledning
 ha ett uppdrag som omfattar att vara etikombud för personalen på/inom
verksamhetsområde/klinik/sjukhus
 samverka med övriga etikombud på arbetsplatsen/andra kliniker och enheter över yrkesoch klinikgränser samt med etikrådet.

Fånga, medvetandegöra, inspirera och stimulera till diskussion och reflektion
Etikombudet har i uppgift att
 fungera som en resurs för arbetsplatsen avseende etiska frågor och diskussioner i det
patientnära arbetet
 vara lyhörd för och medvetandegöra arbetsplatsen om etiska frågeställningar/problem i
den dagliga verksamheten
 främja, initiera och stimulera samtal och reflektion/hålla diskussionen kring de etiska
frågorna levande
 tillsammans med vårdenhetschef öka delaktigheten i det etiska tänkandet kring
exempelvis bemötande, förhållningssätt, människosyn, integritet och mänskliga behov
 motivera personalen att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten, närstående och
varandra.
Utbilda och handleda
Etikombudet ska bidra till hela arbetsplatsplatsens kompetensutveckling genom att
 inventera verksamhetens behov av kompetensutveckling vad gäller etiska frågor
 höja medvetenheten och kompetensen hos arbetsplatsens medarbetare när det gäller de
etiska frågorna
 initiera träffar för information och utbildning för arbetsplatsens medarbetare
 hålla sig informerad om regionens etikarbete och sprida/informera övriga medarbetare
 integrera etiska aspekter i utbildning/handledning
 vara samtalsledare vid etiska reflektioner.
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Utgöra en resurs i arbetet med värdegrund och bemötandefrågor
Etikombudet ska
 tillsammans med vårdenhetschef göra arbetsplatsens värdegrund levande och ständigt
aktuell
 förankra verksamhetsområdets värdegrund i lokala etiska riktlinjer och handlingsplaner
 introducera nya medarbetare i etikfrågor och värderingar som ska genomsyra
verksamheten
 ta del av patientklagomål, enkätresultat och andra inkomna synpunkter som rör
bemötande, delaktighet och förtroende.

Utöver konkreta aktiviteter preciserade cheferna i uppdragsbeskrivningarna också ett antal önskvärda
förhållanden och värderingar på arbetsplatsen. Det uttrycktes bland annat som ” tillgång till verktyg
som kan vara till stöd när olika etiska svårigheter och dilemman uppkommer”, ”tydliga gemensamma
riktlinjer för personalen som bidrar till medvetna ställningstaganden och handlingar” och ”respekt och
ett gott bemötande gentemot patienter”. Det fanns också konkreta förslag för att ”komma i gång med
etikarbetet” det närmaste året. Flera av dem handlade om att skapa olika forum och tillfällen för
återkommande samtal och etisk reflektion. Andra handlade om att ta fram lokala etiska riktlinjer,
arbeta med professionellt bemötande och att planera in etik i den löpande kompetenshöjningen.
Med materialet från 2017 som grund utarbetade etikrådet nästkommande år ett formulär med ett antal
valbara förslag på aktiviteter. I det ska också tidsperioden för den aktuella överenskommelsen anges
tillsammans med underskrifter av både etikombudet och arbetsledaren.

3.4 Uppföljning – fortsatt kontakt och stöd
Den löpande kommunikationen med etikombuden har skett via e-post och har bestått av konkret
information, inbjudningar och stödjande hälsningar. Flera gånger har etikombuden fungerat som
remissinstans då etikrådet handlagt en specifik sakfråga.
Av etikrådets beskrivning av etikombudsuppdraget framgår att etikombuden har ett ansvar för att för
egen del fortlöpande tillägna sig kunskap i etik och att hålla sig informerade om regionens etikarbete.
Det stod samtidigt klart redan i ett tidigt skede att ombudens stora engagemang under
introduktionsutbildningen måste tillvaratas och stödjas vid fortsatta samlingar. Nätverksträffar blev
beteckningen för dessa återkommande lokala möten till vilka en första inbjudan gick ut i februari
2002. I genomsnitt har två till tre samlingar per termin genomförts på sjukhusen i Eksjö, Jönköping
och Värnamo och med etikrådets ledamöter på respektive ort som ansvariga.
Under ett antal år med start 2006 hade etikombuden inom Folktandvården egna träffar där man kunde
dryfta specifika frågor inom tandvården. På motsvarande sätt har psykiatriska kliniken i Jönköping
från 2010 och framåt haft ett eget nätverk med en inom kliniken utsedd samordnare. Det hela utgjorde
en tydlig satsning där antalet etikombud på kliniken vid någon tidpunkt utgjorde hela 23 personer.
Innehållsmässigt har nätverksträffarna genom åren följt ett mönster där återkommande inslag bestått
av:


en presentationsrunda



rapporter från deltagare på senaste etikombudsutbildningen



information om aktuella frågor inom etikrådet och om kommande arrangemang och
utbildningar



”laget runt” – aktuella frågor och kliniska fall från respektive arbetsplats inklusive tips för att
få fart på etikarbetet i vardagen
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genomgång av aktuell litteratur eller annat material



”dagens gäst” i form av besök och föreläsningar av etikrådets ledamöter eller olika
resurspersoner inom regionen.
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Etisk analys med utgångspunkt från aktuella kliniska situationer eller fallbeskrivningar i
verktygslådan/litteraturen har också varit ett återkommande inslag där man testat olika modeller för
analys, utöver dem som lärts ut i introduktionsutbildningen.
Mötesanteckningar från nätverksmöten finns tillgängliga från 2003 och framåt och med särskilt god
täckning från träffarna på sjukhusen i Eksjö och Värnamo. Dessa vittnar om både framgångar och
problem. I samtalen kring etikombudsrollen framgår upprepade gånger att många tycker att det är svårt
att agera som etikombud. Samlingarna har därför utgjort ett viktigt forum för att lyssna in ”hur andra
gör”. Under perioder har frustration över organisatoriska förändringar i regionen satt sin prägel på
nätverksträffarna.
En parallell läsning av dokumentation från nätverksträffarna och etikrådets möten visar att behovet av
stöd till etikombuden har varit ett återkommande ämne. Samtidigt har etikrådet också diskuterat hur
ombuden kan uppmuntras att bli mer aktiva på sina respektive arbetsplatser och hur deras chefer i
högre grad kan involveras.
Sedan 2012 har etikrådet årligen arrangerat en länsgemensam samling och fest för etikombuden där
etikrundan har utgjort ett återkommande programinslag. Det gångna årets händelser och aktuella
teman har summerats och etikombud från olika arbetsplatser och delar av länet har getts tillfälle att
dela med sig av erfarenheter. En extern föreläsare har varje år bjudits in som talare. Samlingarna har
oftast genomförts kring årsskiftet och kombinerats med julbord.
Mer riktade insatser med etikombuden som specifik målgrupp har därutöver inte varit lika
förekommande. Ett undantag var en halvdags fördjupad utbildning som genomfördes vid två tillfällen
under 2009 med syftet att ”rusta befintliga etikombud att utbilda och leda samtal kring bemötande på
den egna arbetsplatsen”. Under kursen introduceras för första gången den etiska verktygslådan och
deltagarna fick i rollspel öva sig i användning av materialet.

3.5 Fakta om etikombuden
Totalt har 480 personer genomgått etikombudsutbildningen. Vid utbildningens genomförande hade:




25 % en anställning på Höglandet/i östra länsdelen
53 % i Jönköping/norra länsdelen
22 % i Värnamo/södra länsdelen.

Målet är det ska finnas etikombud på alla arbetsplatser men detta har aldrig uttalats som ett formellt
krav från ledningshåll och har långt ifrån uppnåtts trots försök att värva fler etikombud. För etikrådets
ledamöter har det varit obligatoriskt eller i vart fall önskvärt att genomgå etikombudsutbildningen och
merparten har gjort det, men vanligtvis inte med intentionen att verka som etikombud på den egna
arbetsplatsen. 2017 deltog fyra läkare för att få kunskap och inspiration i den egna studierektorsrollen.
Genom åren har totalt sju kursdeltagare varit gäster från andra landsting/regioner.
Sammanräkningen av verksamhetstillhörighet är inte helt komplett och organisationen har flera gånger
förändrats inom regionen, men tillgängliga uppgifter visar följande ungefärliga fördelning vid
tidpunkten för utbildningens genomförande:




28 % medicinsk vård
20 % kirurgisk vård
15 % psykiatri
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11 % rehabilitering/habilitering
9 % vårdcentralerna Bra liv
4 % folktandvården.

Ett fyrtiotal specifika yrken är representerade bland etikombuden. Sjuksköterskor är den ojämförligt
största gruppen och står för 38 procent av det totala antalet, följt av undersköterskor som utgör 14
procent, se figur 2. Yrken med få representanter har i sammanställningen grupperats, men finns
angivna i kommentarsfältet.
Figur 4 Etikombud: procentuell fördelning på yrken 2001 – 2020
Procentuell fördelning

Yrke
Administration, utveckling, service*
Andlig vård
Arbetsterapeuter
Chefer**
Fysioterapeuter
Kuratorer
Läkare
Psykologer
Sjuksköterskor
Skötare
Tandhygienister/tandsköterskor
Tandläkare
Undersköterskor
Övriga vårdyrken***

* I kategorin ingår administrativa assistenter, folkhälsoplanerare/utvecklare, HR-partners, kvalitetssamordnare/handläggare,
projektledare, städerskor, utredare, vårdadministratörer och vård/verksamhetsutvecklare.
** I kategorin ingår verksamhetschefer, klinikchefer, vårdenhetschefer och sektionschefer.
*** I kategorin ingår ambulanssjukvårdare, arbetsinstruktörer, arbetsterapibiträden, audionomer, barnskötare, biomedicinska
analytiker, dietister, dövtolkar, förskolekonsulenter, logopeder, musikterapeuter, specialpedagoger och synpedagoger. I
kategorin ingår också ett antal etikombud där yrket är okänt.

Blivande etikombud är välkomna att delta i etikrådets samlingar och har förtur till nästkommande
kurstillfälle, men sedan 2015 registreras man rent formellt som etikombud först efter genomförd
introduktionsutbildning. På motsvarande sätt avregistreras den som avsäger sig uppdraget och
meddelar etikrådet. I takt med att gruppen etikombud vuxit har det blivit svårare att precisera hur
många etikombud det finns vid en given tidpunkt.
Av dem som genom åren blivit avregistrerade som etikombud har 21 procent angett att de fått nytt
arbete, ny arbetsgivare eller påbörjat studier och 13 procent att de ska gå i pension. En genomgång i
april 2021 visar att enstaka personer finns kvar i etikombudsrollen under mycket lång tid. Av
deltagarna i de tio första kurserna är 13 personer fortfarande etikombud. I april 2021 var ca 120
personer registrerade som etikombud.

3.6 Arbetssätt och konkreta aktiviteter
Det har aldrig genomförts någon systematisk inventering eller dokumentation av hur etikombuden
konkret arbetar på sina arbetsplatser, men det går att hitta många exempel via mötesanteckningar från
nätverksträffar genom åren. Generellt har det självklart betydelse vilken yrkeskategori etikombudet
tillhör och det finns många exempel på att enskilda etikombud både identifierat problem och föreslagit
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eller vidtagit åtgärder i sin närmiljö. Det finns också goda exempel på att det har stor betydelse om
man är flera etikombud på en klinik som kan hjälpas åt.
Många har beskrivit att man har etik som återkommande ämne på arbetsplatsträffar, då man till
exempel utgår från något aktuellt patientfall på kliniken. Efter att verktygslådan introducerades har
många använt filmer eller annat material för samtal i arbetslaget. Erfarenheten visar att även korta
inslag kan ”generera kommentarer och frågor vid kaffebordet i flera dagar efteråt”. Många etikombud
har också arrangerat eller själva medverkat i inslag om etik på utvecklingsdagar.
Etikombuden har i många fall skapat särskilda forum eller mötesplatser för etisk reflektion, så som
reflekterande rum, etikcaféer, tankeseminarier och återkommande etiska samtal i grupper. Det kan
innehållsmässigt handla om patientfall och etiska analyser eller om bemötandeaspekter och
värdegrundsfrågor. Arbetet med en för arbetsplatsen gemensam värdegrund och en övning benämnd
”spelregler för bemötande” är för övrigt ett återkommande inslag. Ett särskilt initiativ på en arbetsplats
var etisk reflektion tillsammans med studenter som fick ge sin syn på etiska dilemman de upplevt
under praktiktiden. På ett par arbetsplatser har etikombuden tagit ansvar för information till
nyanställda.
Beskrivningar av medverkan i regelrätta etiska ronder förekommer inte men på en klinik i Jönköping
har etikombuden initierat särskilda vårdkonferenser kring omvårdnaden av enskilda patienter som på
ett särskilt sätt väckt frågor hos personalen (2008). Alla som är involverade i vården av en patient kan
vara sammankallande. På en psykiatrisk klinik berättas om etiska analyser avseende svårbehandlade
patienter.
Ibland får etikrådets lansering av etiska riktlinjer direkta effekter på etikombudens arbetsplatser.
 I några fall har man exempelvis initierat förändringar av klinikens rondsystem.
 Riktlinjerna om sekretess i receptioner, väntrum och behandlingsrum har lett till att
etikombudet på en vårdcentral genomförde en undersökning om sekretess bland
arbetskamraterna och uppmärksammade hur man agerar, från första mötet med patienten i
väntrummet och under det fortsatta besöket. En administrativ assistent har på ett särskilt sätt
tagit sig an sekretess- och integritetsaspekterna och säkrat utbildning och nya rutiner för
hantering av personuppgifter, likaså ny utrustning i receptionen som innebär att patienten inte
muntligt behöver röja sitt personnummer. På en annan arbetsplats har man möblerat om i
väntrummet för att höja integriteten.
 När det gäller riktlinjerna om hantering av krav på vård av viss behandlare har många uttryckt
värdet av att ha tydliga anvisningar och en för arbetsplatsen gemensam strategi i bemötandet
av patienter och närstående med diskriminerande beteende. Det är för övrigt efter önskemål
från många arbetsplatser som dessa riktlinjer under 2020 utökades till att också omfatta
situationer där patienter uppträder generellt förolämpande och hotfullt.
En nyligen utsänd förfrågan till etikombuden under mars 2021 ger ytterligare aktuella exempel på hur
etikombuden arbetar. Några anger att etikarbetet under rådande pandemi ”står ganska stilla”. Ett
etikombud har emellertid erbjudit all personal på kliniken att delta i veckovisa reflektionsstunder med
fokus på de förändringar som pandemin och covid 19-vården föranlett. Ett etikombud beskriver att
prioriteringsfrågor blivit extra aktuella under pandemin på grund av minskad tillgång på narkostider.
Samma person har också under pandemin påmint arbetskamraterna om vikten av att som personal tala
med någon om man har behov av det, likaså hur man själv ska agera för att inte smitta av sig sin oro
till patienter eller medarbetare.
Två etikombud rapporterar att de tillsammans under hösten 2020, i enlighet med den skriftliga
handlingsplanen, höll i en internutbildning med temat normer. Flera personer berättar att de använt sig
av övningar, filmer och annat material från Etikskolan och verktygslådan. Ett etikombud är inbokad
för att informera om etik på introduktionsprogrammet för nyanställda samt AT-läkare. Inom en
verksamhet med flera etikombud inom olika team har man skapat regelbundna träffar för att stötta och
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tipsa varandra i rollen som etikombud. Man har nyligen genomfört ett halvdags digitalt seminarium
om etik med ca 140 deltagare. Ett etikombud inom tandvården har en stående punkt på klinikens
arbetsplatsträffar och under hösten gick man igenom tandläkarnas etiska riktlinjer. På liknande sätt
berättar två etikombud inom kirurgisk vård att de tillsammans förbereder etiska dilemman för samtal
på kommande arbetsplatsträffar. De slutar sin rapport med att de ”verkligen känner att vi går framåt i
vårt arbete och får stöd och tid att arbeta med det”.
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4. Utvärdering och reflektioner
Det fjärde kapitlet kommenterar det tidigare materialet i rapporten enligt samma ämnesindelning.
Ytterligare redovisande och beskrivande inslag är kompletterade med illustrerande citat, men texten är
i första hand utvärderande och reflekterande. Svenska Läkaresällskapets Tips för lokala
etikarbetsgrupper används som mall för utvärdering och reflektion tillsammans med läroboken
Etikboken - Etik för vårdande yrken av Sandman & Kjellström. Erfarenheter beskrivs i termer av både
framgångsfaktorer och problem och utmaningar. I avsnittet om uppdrag och verksamhetsgrenar
återfinns en fördjupande diskussion kring vad som påverkar etikrådets inriktning och val av specifika
sakfrågor.
Erfarenheterna från etikombudsverksamheten tar bland annat upp tänkbara skäl till att så få läkare
återfinns bland etikombuden, samtidigt som de i hög grad berörs av spjutspetsfrågorna inom den
medicinska etiken. Generellt diskuteras de utmaningar som etikombuden ställs inför och vilka
förväntningar som är rimliga att ställa, sett utifrån yrken, roller och befattningar och mot bakgrund av
den utbildning som etikrådet erbjuder.

4.1 Organisation, resurser, sammansättning och
arbetsformer
Att Region Jönköpings län har ett etikråd som under lång tid och utan avbrott bedrivit etikarbete är
glädjande och kan förmodligen i första hand tillskrivas ett uttalat stöd från regionledningen, en budget
för arbetet som aldrig har ifrågasatts och en administrativ samordnande funktion. Till det måste också
läggas den goda kontinuiteten på olika poster inom rådet och dess många engagerade ledamöter.
Ett sätt att utvärdera etikarbetet är att utgå från de Tips för lokala etikarbetsgrupper som Svenska
Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik (i fortsättningen SLS) tog fram 2018. De anger viktiga
faktorer som bör beaktas i arbetet med att bevara och utöka antalet lokala och regionala
etikarbetsgrupper i landet. En egengranskning av etikarbetet inom regionen visar att verksamheten i
flera avseenden lever upp till SLS:s rekommendationer. Etikrådet har exempelvis en konkret och
formulerad funktion och mandat att driva verksamheten, en preciserad målgrupp, en tydlig
organisatorisk placering och etablerade former för regelbunden avrapportering till uppdragsgivare och
avnämare.
Ett gott stöd från regionledningen innebär samtidigt inte att dialogen ur etikrådets synvinkel alltid varit
tillräckligt frekvent. Det har alltid utgjort ett bekymmer att etikrådet inte haft tillträde till
ledningsforum för dialog med verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården. Etikrådet har också
önskat en tätare kommunikation med regionledningen, bland annat för att få del av ledningens
förväntningar och för att förankra visioner och planer. Under 2021 har därför en överenskommelse
träffats om tätare möten med regiondirektören.
När det gäller etikarbetsgruppers sammansättning och kompetens anger SLS att professionella ur olika
yrkeskategorier bör vara representerade tillsammans med personer inom ledning och styrning av
hälso- och sjukvård. Etikrådet i regionen lever upp även till dessa kriterier och är generellt väl
bemannat, kompetensmässigt och numerärt. Genom åren har det samtidigt funnits svårigheter att
rekrytera läkare, framför allt från Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
Vid nyrekrytering i rådet beaktas geografisk spridning, bredd vad gäller yrken och så långt möjligt
även medicinska specialiteter och verksamhetsområden. Det har till exempel ansetts viktigt att ha med
en ledamot som särskilt bevakar barnperspektivet, likaså en representant från tandvården. Etikrådet
lever generellt upp till det som SLS anger som kompetensmässiga krav i form av ”gedigen erfarenhet

33

REGION JÖNKÖPINGS LÄNS ETIKARBETE 1996-2021

från olika delar av vårdens verksamhet och förståelse för vårdens organisation och styrning”, likaså
akademisk kompetens inom ”relevanta delar av medicin och vårdvetenskap beroende på ärenden som
behandlas”. Att kräva akademisk kompetens inom hälso- och sjukvårdsetik skulle däremot vara svårt
eller rentav omöjligt. Att åter igen få en extern ledamot med etisk sakkunskap står därför helt klart på
önskelistan, men är samtidigt svårt i en region med avstånd till universitetssjukhus och aktuella
universitetsdiscipliner.
Sjukhuskyrkans deltagande i etikarbetet har gynnat samarbetet med den andliga vården men också
tillfört en värdefull kompetens- och resursförstärkning i utbildning för regionens personal. En fast
medlem från Qulturum har ökat möjligheterna till utbildning och stöd till verksamheten i
utvecklingsarbete. Det är också tillfredsställande att etikrådet under senare år har kunnat knyta till sig
kompetens inom juridik och HR-området.
En stor del av ordinarie mötestid i rådet går åt till planering av utbildningsverksamheten, vilket inte är
helt optimalt. I en framtid är det rimligt att det sker en tydligare rollfördelning och uppdelning av
arbetet i mindre utskott. Efterfrågan på medverkan i arbetsplatsnära utbildningar och
kompetensutvecklingsprogram har genom alla år varit stor och är inte möjlig att tillmötesgå fullt ut.
Problemet kan i någon mån sammanfattas med att det finns förväntningar på att etikrådet ska fungera
som en enhet i linjeorganisationen där medarbetare av en chef kan beordras till olika uppdrag. För de
flesta av rådets ledamöter är det i praktiken förenat med svårigheter att i konkurrens med sitt ordinarie
arbete avsätta tid för etikarbetet. Den kliniska eller administrativa tjänstgöringen är av naturliga skäl
överordnad och deltagande i etikrådets möten och andra aktiviteter sker i mån av tid. Att avsätta tid
mellan mötena för inläsning och medverkan i arbetsgrupper är inte heller självklart. Att etikrådet har
en sekreterare med placering inom regionledningskontoret och med etikarbetet som en betydande del
av sin anställning är därför av stor vikt och det är angeläget att det förblir så även i fortsättningen.

4.2 Uppdrag och verksamhetsgrenar
Föreläsningar och seminarier förlagda till sjukhusens aulor har överlag varit efterfrågade, men
verksamheten rymmer flera utmaningar. Etikrådet har eftersträvat föreläsningar av hög kvalitet i
relevanta ämnen med många deltagare. Ambitionen att locka en stor publik måste samtidigt balanseras
mot det faktum att vårdpersonal lämnar sin arbetsplats med lägre bemanning på vårdenheten som
följd. De senaste årens lunchsamlingar har i den bemärkelsen utgjort ett gott alternativ även om
tidsformatet begränsar ämnesfördjupningen. Av resonemanget följer att
också utbildningslokalens placering har stor betydelse. Det måste vara enkelt
”Samlingen fick
och snabbt för vårdpersonal att ta sig dit. Kritik från arbetsplatser belägna
stort fokus på
långt från sjukhusen har därför varit återkommande. Det gäller till exempel
organisationsvårdcentralerna och folktandvårdens mottagningar med stor spridning i länet.
frågor, medan
Att spela in eller att sända i realtid har hittills varit svårt eller omöjligt
problematisering
eftersom det saknas tekniska förutsättningar.
och etiska
dilemman
En lika stor utmaning är den rent pedagogiska, där det bestående värdet av en
saknades i
timmas föreläsning är svår att uppskatta. Föreläsningarna har inte alltid ett
framställningen.
tydligt vårdetiskt innehåll och i ämnesvalet är det lätt att hamna i
Erfarenheten
”popularitetsfällan”. Mer akademiskt inriktade arrangemang med filosofiskt
visar att vi själva
och medicin-etiskt kunniga föreläsare har i utvärderingar varit mindre
från rådet mer
uppskattade eller rentav kritiserade.
aktivt måste delta
i förberedelserna
Utbildningen Vardagens etik - om den kliniska vardagens utmaningar och
för våra
lösningar ur ett etiskt perspektiv var på många sätt en positiv satsning värd
samlingar och
att upprepa. I kursen kombinerades kvalificerad etisk undervisning med
styra innehållet”.
processutbildning som pedagogisk metod. Det stora värdet låg i att
Utvärdering av
deltagarna utgjorde multiprofessionella team från samma arbetsplats som
arrangemang, 2000
också själva valde relevanta utvecklingsområden.
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Att på olika sätt verka för ett gott bemötande ingår i etikrådets uppdrag men utgör också ett särskilt
kompetens-område och intresse i rådet. Undervisning och rådgivning kring bemötande tar bland annat
sin utgångspunkt i närhetsetiken som betonar mötet med andra och vikten av att se individers
perspektiv (Sandman & Kjellström, 2018, kap 11, s 185 – 198). Det sistnämnda utgör för övrigt
tankegångar i linje med regionens arbete kring personcentrerad vård.
Den årliga utbildningen för etikombud har genom åren hittat fasta former men behöver självklart även
fortsättningsvis förnyas. Att avsnitten om etiska teorier och grundbegrepp minskat är ett observandum,
framför allt eftersom förmågan att analysera och argumentera kring etiska dilemman förutsätter en viss
teoretisk kompetens och förtrogenhet med fackspråket inom etiken.
Ett kursmoment som i mån av tid möjligen kan återinföras är rollspel av etiska konflikter. För att det
ska bli framgångsrikt krävs en positiv atmosfär och att deltagarna har möjlighet att välja mellan att inta
en aktiv eller en mer passiv roll i övningen.
Rådets återkommande artiklar i personaltidningen har utöver
förhoppningsvis intressant läsning bidragit till fortsatta samtal
på olika arbetsplatser. Som återkommande arbetsuppgift i
etikrådet har de också tjänat syftet att sammanfatta och
precisera rådets ståndpunkt i olika ämnen.
De etiska riktlinjerna har varit väl motiverade i den
bemärkelsen att de initierats utifrån en dokumenterad
problembild. Det går i flera fall också att avläsa konkreta
effekter av riktlinjerna i form av förändrade arbets- och
förhållningssätt. De flesta riktlinjerna har också troligen
upplevts som relevanta. Ett undantag är riktlinjerna för gåvor
och förmåner som kritiserade en kultur där patienter och
närstående förväntas lämna gåvor till personalen som tack för
god vård. Dokumentet fick den skämtsamma beteckningen
”tårtpolicyn” och utlöste kommentarer av typen ”ska den hårt
arbetande personalen inte ens få ta emot ett bidrag till
kaffekassan nu längre?!”.

Etikrådet har återkommande haft artiklar i
personaltidningen Pulsen.

Sandman & Kjellström (2018, s 96) talar om att etikråd utöver sin generellt rådgivande roll också kan
ha en jourfunktion gentemot vården, i form av att kunna ge vägledning i konkreta patientfall i akuta
lägen. De tar också upp systematiska etikronder som en av flera former för organiserat etikarbete och
skiljer på:


etikronder som en metod för att ”behandla problem som redan har hanterats”



modeller ”inriktade på att lösa etiska problem som vårdpersonalen står inför”.

Regelrätta etikronder under etikrådets ledning genomförs inte i regionen, men den kliniska etiska
rådgivningen inom medicin, omvårdnad och rehabilitering kan förmodligen sorteras in i den andra av
ovanstående kategorier. Verksamheten utgör ett viktigt nästa steg inom
”Frigörande att få
regionens etikarbete, väl värt att följa och utvärdera.
skratta och
fundera och få
Prioriteringsetiken har utgjort ett återkommande ämne för samtal i rådet
tankeställare på
samtidigt som det inte lika tydligt som andra frågor tagit sig uttryck i
detta (o)dramatiska
konkreta uppdrag. För både läkare, vårdpersonal och chefer på olika nivåer
sätt!”
som dagligen står inför svåra prioriteringar är ämnet i högsta grad angeläget
Utvärdering av utbildning i
och relevant. Etikrådet inom regionen har inte från regionledningens sida
drametik 2013
involverats i prioriteringar i samband med vård av patienter med covid-19.
Däremot har några av etikrådets medlemmar engagerats i stöd och
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handledning till vårdpersonal som utsatts för stora påfrestningar.
Anmärkningsvärt nog är det de riktlinjer som handlar om patienter med ett förolämpande eller
diskriminerande beteende som har rönt störst uppmärksamhet av alla. På 1177 Vårdguiden betonas
båda parters ömsesidiga ansvar i ett patientmöte. Regionen påtalar, utifrån den etiska principen om
människors lika värde, patienters och närståendes rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt
sätt. Samtidigt gäller det omvända, det vill säga att patienter och närstående måste visa vårdpersonalen
respekt, i lika hög grad.
Ett av de få områden där etikrådet och regionledningen har haft skilda
synsätt handlar om vad som kännetecknar värdegrundsfrågor. Sandman &
Kjellström (2018, s 90) definierar en värdegrund som ”en systematisk
sammanställning av ett kollektivs värden och normer”. De listar flera goda
skäl för att ha en formulerad värdegrund som ger medarbetare vägledning i
hur de ska hantera mötet med människor ”ansikte mot ansikte”. 2017 fick
etikrådet specifikt i uppgift att ”främja samtal och reflektion om den etiska
värdegrunden”. Regionen har samtidigt bedrivit en mångårig satsning på ”13
grundläggande värderingar”, ett regionövergripande styrdokument hämtat
från QUL.13 Dessa utgör viktiga framgångsfaktorer för organisationens
kvalitetsutveckling, men kan inte likställas med en etisk värdegrund. För
etikrådet har denna begreppsförvirring utgjort en stor pedagogisk utmaning
och uppmaningen till etikombud och vårdpersonal att motivera val och
handlingar utifrån en etisk värdegrund har således haltat. Etikrådets önskan
är därför att ett systematiskt värdegrundsarbete med bred förankring bedrivs
parallellt med satsningen på styrdokument enligt QUL.

”Regionens
värdegrund är
svår att relatera
till eftersom den
inte är
personcentrerad.
Vi är förstås
kunder när vi åker
med Länstrafikens
bussar men för
oss i vården är
kundbegreppet
främmande".
Nätverksträff 2015

Inriktning och sakfrågor
Vilka sakfrågor ett etikråd ägnar sig åt styrs av dess uppdrag på övergripande nivå, men också av
löpande inkommande uppdrag och frågeställningar. De olika ledamöternas yrken/specialiteter,
kompetens och intressen har också betydelse, inklusive vem som vid en given tidpunkt är ordförande i
rådet. Avgörande är också den kontext inom vilket ett etikråd återfinns och verkar. Det har exempelvis
betydelse vilken vård som bedrivs på ett sjukhus eller inom en region; inom vilka vårdformer och på
vilka vårdnivåer. Vissa spetsfrågor inom medicinsk etik blir exempelvis aldrig aktuella inom Region
Jönköpings län eftersom den högspecialiserade vården ges på annan ort.
En etikarbetsgrupp arbetar heller inte isolerat från andra ledningsfunktioner.
”Själv är jag lite
Att specifika sakfrågor och ansvarsområden läggs på ett etikråd behöver inte
rädd att något går
alltid betyda att de i strikt mening utgör etiska spörsmål. Etikråd involveras
förlorat om etik
ibland i uppgifter på grund av att det finns ledamöter i rådet med lämplig
"reduceras" till
kompetens och för att det finns frågor som helt enkelt inte har någon tydlig
frågor om
organisatorisk hemvist. Inom regionen är HBTQ-frågorna och ansvaret för
bemötande och
samordning av andlig vård och existentiell hälsa exempel på vad som kan
HBTQ”.
betecknas som ”sidouppdrag”. Det kan i någon mån jämföras med att man
Deltagare i utbildning 2019
inom Etiskt forum i Göteborg har i uppgift att ge stöd till verksamheter och
medarbetare i frågor som rör mänskliga rättigheter, exempelvis våld i nära relationer och vård till
asylsökande/gömda flyktingar och HBTQ-frågor.
Sandman & Kjellström jämför i sin bok medicinsk etik med vårdetik. Ett av flera sätt att definiera och
skilja begreppen åt är att se medicinsk etik som något som i första hand rör läkarprofessionen och
hithörande medicinska beslut medan vårdetik handlar om vårdande, omsorg och rehabilitering och

13

Kvalitet-Utveckling-Ledarskap, QUL, är en modell för sjukvårdens kvalitetsutveckling.
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därmed i första hand sjuksköterskans, undersköterskans, fysioterapeutens och arbetsterapeutens roll
(Sandman & Kjellström, 2018, s 45) Själva vill författarna undvika att behandla etiken utifrån
professionella roller eftersom konkreta vårdsituationer oftast bygger på samverkan och rymmer olika
typer av val och beslut i kombination med förhållningssätt och bemötandeaspekter.
Författarnas sätt att resonera stämmer väl med erfarenheterna från etikarbetet inom regionen. En
genomgång av ämnen och sakfrågor visar att det sällan är medicinska beslutssituationer av typen
dödshjälp, abort eller fosterdiagnostik som etikrådet hanterar utan mer ofta ”vardagsetiken” i vården
och förhållningssätt som anknyter till det. De frågor som etikrådet ställs inför är långt ifrån alltid
renodlade och visar sig ibland vara i första hand organisatoriska, psykologiska eller kopplade till
tillgängliga resurser. Att återfå en etisk sakkunnig medlem i etikrådet skulle således vara en god hjälp i
att renodla problematiken och ge stringens i etiska analyser.

4.3 Etikombudsverksamheten
Etikombud utgör enligt Sandman & Kjellström (2018) ett av flera exempel
på organiserat etikarbete inom hälso- och sjukvården. Etikombuden sägs
kunna ha i uppgift att bevaka etiska frågor på den egna arbetsplatsen och att
lämna förslag på etiska frågor som kan lyftas på arbetsplatsträffar.
Författarnas beskrivning stämmer relativt väl överens med det som
etikombuden inom regionen redovisar (se sid 22). Det är rimligt att anta att
etikombudsverksamheten, i enlighet med den ursprungliga intentionen, har
ökat engagemanget i etikfrågorna på många arbetsplatser. Samtidigt är det
fortfarande efter tjugo år många enheter som aldrig har utsett etikombud. Att
värva fler har alltid varit en ambition, både för etikrådet och enskilda
etikombud, men att få arbetskamrater intresserade är samtidigt inte alltid
enkelt.
Sett utifrån geografisk spridning finns det markant fler etikombud i norra
länsdelen, vilket är naturligt sett till fördelningen av anställda i länet. När det
gäller verksamhetsområden är erfarenheten att det är svårare att rekrytera
ombud inom primärvården än i den specialiserade vården. Det gäller även
tandvården. Inga etikombud återfinns inom privat vård, men den möjligheten
har heller inte marknadsförts.
Möjligheten att bli etikombud har blivit särskilt väl mottagen bland
omvårdnadspersonal. Antalet representerade yrkeskategorier visar samtidigt
totalt sett på stor bredd. Etikrådet har alltid önskat att kunna engagera fler
chefer och möjligen skulle en anpassad etikutbildning vara mer framgångsrik
för att nå det målet.
En återkommande fråga är varför det finns så få läkare bland etikombuden.
Några av etikrådets nuvarande ledamöter redovisar följande tänkbara skäl:


att man, framför allt som yngre läkare, inte känner till att det finns
etikombud eller att den möjligheten är öppen för läkare



oklarheter kring vad innebär att vara etikombud och svårigheter att
identifiera sig med uppdraget som sådant eftersom det inte finns
några förebilder inom läkarkåren



en bild av etiskt reflekterade som något ”filosofiskt flummigt” som
inte ryms inom vardagsarbetet

”Trots tips och
idéer om hur man
ska implementera
etik på sin
arbetsplats är det
svårt att använda
sig av det. De som
är duktiga på etik
och intresserade
av etik får man
med sig, men de
som behövde lära
sig och lyssna mer,
de känns omöjliga
att kunna få med
på tåget.”
Etikombud 2005

”ST- kollegorna har
fullt upp och
överläkare har
mängder av
extrauppgifter. Allt
detta utöver den
vanliga kliniska
verksamheten. Tiden
som är avsatt för
dessa extrauppgifter
försvinner nästan
alltid eftersom man
behöver hoppa in för
en sjuk kollega eller
måste beta av en hög
av administrativt
arbete”.
Läkare i etikrådet 2021
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att etikfrågorna inte är prioriterade av ledningen



svårigheter att avsätta tid för etikfrågor i konkurrens med det kliniska
arbetet.

När etikombud inom andra yrkesgrupper beskriver etikarbetet på
arbetsplatsen framkommer dessutom som en svårighet att läkarna oftast inte
deltar i arbetsplatsträffar och inte heller alltid i utvecklingsdagar.
Svårigheten att kunna avsätta tid för etikarbetet är naturligtvis ett bekymmer
för alla etikombud oavsett yrkeskategori. Det gäller också möjligheten att
delta i utbildning och nätverksträffar. Överlag ses träffarna som angelägna,
men i perioder har de utgjort ett stressmoment som medfört att man tvingats
begränsa frekvensen. Nätverkstanken har samtidigt glädjande nog hållits vid
liv under alla år och träffarna har utgjort en viktig inspirationskälla för
deltagarna.

”Hur ofta ska vi ha
etikombudsmöte?
Alla är
tidspressade,
stressade…”
Etikombud 2019

”Att våga lyfta
etiska frågor
utan att någon
ska känna sig
angripen.
Etikombud 2006

Etikrådet har samtidigt i många fall noterat en avtagande närvaro bland
”Flera etikombud
etikombuden över tid. Direkt efter en ny utbildningsomgång välkomnas flera
upplever det svårt
nya deltagare och många håller i under lång tid, men andra uteblir efter ett
att vara moralisk
tag. Att upprätthålla en aktuell lista över etikombud är svårt eftersom frågan
och etisk expert,
om huruvida man ”fortfarande är etikombud på sin arbetsplats” i många fall
vilket ju heller inte
förblir obesvarad. Det är en administrativ olägenhet men avspeglar också en
är meningen…”
etisk konflikt kopplad till egna och andras uttalade och outtalade
Nätverksträff 2015
förväntningar på vad ett etikombud ska åstadkomma: Gör jag tillräckligt?
Borde jag och kan jag göra mer? Kan jag försvara en identitet som etikombud eller borde jag kliva av?
En svårighet i uppdraget handlar om att våga vara en ”väckarklocka” som signalerar om det
förekommer brister eller oegentligheter. Det är fullt begripligt att man inte vill lansera sig själv som
expert eller föredöme. Under alla år som etikombudsverksamheten har funnits har det framkommit att
det är svårt att arbeta som ensamt ombud på en arbetsplats och att man saknar stöd och uppbackning
från närmaste chef. Erfarenheter visar att arbetsplatser där man utsett två eller flera etikombud i
väsentligt högre grad har kunnat arbeta framgångsrikt.
Trots de många kreativa förslag som inkom i samband med Etikskolan 2017 har det visat sig vara
svårt för många chefer att precisera förväntningarna på det blivande etikombudet. Det har krävts
upprepade påminnelser om att skicka in uppdragsbeskrivningen inför varje ny utbildningsomgång och
många har i första hand sett dokumentet som ett underlag för kursledningen. Överraskande många
kryssar dessutom till synes oreflekterat i samtliga förslag på aktiviteter. Huruvida ”kontraktet”
verkligen har hjälpt etikombuden i fråga om deras konkreta uppdrag och tidsmässiga resurser har
aldrig utvärderats. Bedömningen är att dokumenten behövs, men att det behöver utvärderas och
utvecklas vad gäller innehåll och användning.
Jag noterar att
kursinnehållet inte
Etikrådet har från sin sida flera gånger beklagat sig över att många som
främst syftar till
genomgått utbildningen inte förefaller delaktiga. Redan 2010 ställde sig rådet
att ge deltagarna
frågan om det vore bättre att genomföra utbildningar med ungefär samma
verktyg att
innehåll som förut, men utan kravet på att ta rollen av att vara etikombud?
hantera dilemman
Eller borde uppdraget enbart gå till personer som i sin tjänst har ansvar för
och funderar över
utvecklingsarbete? Vilka förväntningar är rimliga att ha på ett etikombud?
vilka redskap som
gavs för att
2013 förordade man från Qulturums sida att etikombuden borde göras mer
konkret agera?
ansvariga för utbildningsinsatser på den egna kliniken. Erfarenheten är i
Extern deltagare i
stället att när ”prestationskraven” ökat har många backat. Så var exempelvis
utbildning för etikombud
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fallet då verktygslådan introducerades. På en nätverksträff åtog sig vid ett
tillfälle en grupp etikombud att leda samtalet kring ett patientfall. Det blev
ett stort engagemang i gruppen, men det framkom också att många av
ombuden inte alls identifierade sig med uppgiften att leda samlingar av det
slaget för sina arbetskamrater. Erfarenheten visar att det i slutänden inte
heller är tillgången på inspirationsmaterial och verktyg som är avgörande för
om och i vilken omfattning etikombuden ”konkret gör något på sin
arbetsplats”. Slutsatsen blir därför att etikombuden generellt inte kan
förväntas ta en ledarroll i sitt arbetslag som de varken har tidigare erfarenhet
av, tränats i eller har mandat för.
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”Den här sortens
verksamhet får inte
bli en formsak, att
arbetsplatserna
har ett etikombud
för att de ska, men
inget mer händer”.
Nationella etiknätverket

Samtidigt visar en jämförelse med etikombudsutbildningen i Region Norrbotten att etikombuden där,
efter genomförd utbildning, självständigt förväntas kunna leda och genomföra etiska ronder och etisk
analys. Momentet utgör den översta nivån på kunskapstrappan i illustrationen nedan. På Sahlgrenska
universitetssjukhuset ingår däremot hjälp med etisk analys och etisk vägledning, individuellt eller i
arbetsgrupper, i de två heltidsanställda strategernas arbetsbeskrivning.
Figur 5 Utbildningens steg – Nätverk för etikombud inom Region Norrbotten 2020

Etikombud har sällan rollen som rådgivare i etiska frågor men kan eventuellt bidra med etisk analys
eller med att organisera en etisk reflektion (Sandman & Kjellström, 2018, s 95). Denna, jämfört med
Norrbotten, mer försiktiga beskrivning av etikombudens roll stämmer bättre med erfarenheterna inom
regionen. Många etikombud tränar över tid upp sin förmåga att identifiera etiska dilemman och att
analysera dem med utgångspunkt från etiska principer, men det gäller primärt för situationer som berör
den egna professionen.
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Det är emellertid sällsynt att etikombud utan särskild vidareutbildning kan
leda en etisk analys eller att inneha en mer ansvarsfull roll vid en
multiprofessionell etikrond. Det behöver inte betyda att de saknar vare sig
moralisk känslighet, omdöme, motivation eller karaktär (Sandman &
Kjellström, 2018 om etisk kompetens, kap 3, s 65-85). Här måste i stället
vägas in det faktum att vården i hög grad är hierarkisk med en manifest
maktstruktur och rollfördelning. Spjutspetsfrågorna inom den medicinska
etiken berör i första hand läkare, men antalet etikombud inom läkarkåren är,
om inte obefintliga, så i alla fall mycket få.
I de utbildningar som regionen genomförde i forumspel hösten 2009 utgjorde
etikombud en prioriterad målgrupp. Även i utbildningen för
reflektionshandledare var etikombuden i majoritet redan i den första kursen.
Utvärderingar visade att de som gick vidare i den rollen ansåg att
etikombudsuppdraget blev både tydligare och mer meningsfullt. De senaste
åren och i takt med regionens särskilda satsningar inom området existentiell
hälsa har etikombuden uppmuntrats att både delta i och i nästa steg leda den
typen av samtalsgrupper. Att som etikombud åta sig ”sidouppdrag” av det
slaget kan generellt ge god träning i att leda strukturerade samtal i grupp. En
vidareutbildning som ökar förutsättningarna att genomföra etiska analyser
och ronder står däremot fortfarande på önskelistan och borde erbjudas
intresserade etikombud, men kanske inledningsvis personer där
utvecklingsansvar ingår i tjänsten.
I den vid varje tidpunkt aktuella gruppen av etikombud är det naturligt att
graden av aktivitet och engagemang varierar och det är angeläget att inte
skuldbelägga dem som avslutar sitt uppdrag för att kanske gå vidare till andra
utmaningar. Det behöver inte betyda att de har förlorat vare sig kompetens
eller intresse för ämnet. Sett utifrån etikombudens yrken, roller och
befattningar och mot bakgrund av den utbildning som etikrådet erbjuder är
det viktigt att anpassa kraven och förväntningarna. Många etikombud gör ett
mycket gott arbete, värt att uppmuntra och uppmärksamma. För majoriteten
är det emellertid tillräckligt att förvänta sig att de, som det uttrycks i budget
2017, kan utgöra ”en resurs som kan fånga upp etiska problem och
frågeställningar…”. Att utbildningen som sådan är berikande framgår bland
annat av 2020 års utvärdering nedan och att inom en region ha utbildat
närmare 500 personer i etik är dessutom ett gott resultat i sig.

”För egen del
reflekterar jag
mycket mer efter
utbildningen över
varför vi gör som
vi gör i olika
situationer på vår
arbetsplats.
Nytt etikombud 2020

”Varje vårdenhet
har olika
förutsättningar för
det etiska arbetet
och att genomföra
förändringar
baserat på detta.
Det viktigaste är
därför att reflektera
och att arbeta på
ett sätt som både
passar en själv och
enheten. Det etiska
arbetet kräver inte
nödvändigtvis
projekt utan det
viktigaste är att
skapa en miljö som
främjar den etiska
medvetenheten på
sikt”.
Etikombud 2006
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Figur 6 Vad tar jag med mig från Etikskolan? Utvärdering 2020

25 år av etikarbete inom Region Jönköpings län har genererat erfarenheter som förhoppningsvis också
kan vara värdefulla för andra regioner som vill inleda eller utveckla ett systematiskt etikarbete. Några
lärdomar att förmedla är vikten av:


ett tydligt ledningsstöd på alla nivåer i organisationen



en samordnarfunktion med avsatt tid för etikarbetet



finansiering av utbildningsinsatser och liknande



en bred förankring med vägar att nå ut till enskilda arbetsplatser och medarbetare



etikombudsverksamhet med olika former av stöd och med realistiska förväntningar på
uppdraget.
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För ett bra liv i en attraktiv region.

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 21
Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2021/568
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa arbetsordning för regionfullmäktige.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen avseende yttranderätt för utskottsordföranden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20
 Arbetsordning för regionfullmäktige
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Henrik Dinkel (V) yrkar Bifall till
förslag om yttranderätt för utskottsordförande
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till
arbetsordning med tillägg om yttranderätt för utskottsordförande.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 107
Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2021/568
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Arbetsutskottet föreslår ett tillägg i arbetsordningen avseende yttranderätt i
regionfullmäktige för utskottsordföranden. I detta instämmer ej Malin
Wengholm (M).
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 69
Arbetsordning för regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2021/568
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

ARBETSORDNING

1(13)
RJL 2021/568

Arbetsordning för regionfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige betecknas således som
regionfullmäktige i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län - (2010:630).

Regionfullmäktiges uppdrag – kommunallagen kapitel 5
§1
I Region Jönköpings läns politiska organisation intar har regionfullmäktige en
särställning som det enda organ som väljs direkt av medborgarna.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och således är ett viktigt forum
för stor öppenhet och insyn i den politiska beslutsprocessen.
§2
Region Jönköpings läns högsta beslutanderätt utövas av regionfullmäktige som
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av som är av stor vikt
för Region Jönköpings län, främst enligt följande:
 Mål och riktlinjer för verksamheten samt, vid ny mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och
riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
 Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor såsom avgifter och taxor
 Nämndernas Politisk organisation och verksamhetsformer
 Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 Val av revisorer och revisorernas budget
 Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 Årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
 Folkomröstning i Region Jönköpings län.
 Extra val till fullmäktige
Regionfullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i kommunallagen
eller i andra författningar samt fastställer arbetsordning för sitt arbete.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

ARBETSORDNING
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Antalet ledamöter
§1
Regionfullmäktige har 81 ledamöter.
För ledamöterna finns ett antal ersättare, som för varje valperiod utses enligt
bestämmelserna i vallagen.

Ordförande och vice ordföranden – fullmäktiges presidium
§2
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer regionfullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande –
presidium, som tillsammans utgör regionfullmäktiges presidium.
Valet av ett presidium Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som äger
rum så tidigt som möjligt från och med den 15 oktober, men senast före december
månads utgång. Presidiet väljs för regionfullmäktiges löpande mandatperiod och
som tillsammans utgör regionfullmäktiges presidium. Presidiet ansvarar för
planeringen av fullmäktigearbetet.
Tills presidievalen valet av ett presidium har förrättats, tjänstgör som ordförande
den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid, den s k ålderspresidenten.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör regionfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra sitt uppdrag, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Kungörelse och annonsering
§3
Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträde utfärdas av ordföranden på sätt
som anges i kommunallagen. Fullmäktiges sammanträden tillkännages på
Region Jönköpings läns digitala anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Regionfullmäktige kan besluta om i vilken eller vilka
ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.
Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt §3, ska
uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Kallelse, tid och plats för sammanträden
§4
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen kan skickas
digitalt om inte skäl talar däremot.
Information om sådana ärenden som tillkännagetts enligt kommunallagen,
kapitel 5, §14, ska lämnas till varje ledamot och ersättare så att den kan antas nå
dem senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
regionfullmäktige första gången under oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med regionstyrelsens presidium.
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter underrättar ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
snarast tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla eller på annat
lämpligt sätt.
Regionfullmäktige sammanträder i Jönköping eller digitalt.
Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden bestämma en annan plats för
ett visst sammanträde.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§5
Om regionfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen eller de utsatta sammanträdesdagarna, kan regionfullmäktige
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Regionfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar regionfullmäktige genast, när och var sammanträdet ska
fortsätta.
Om regionfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträden
§6
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
regionfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
Regionstyrelsens förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i
kungörelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare samtidigt med
kungörelsen. Regionstyrelsens förslag ska också innehålla andra nämnders förslag
om sådana föreligger.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och handlingar skickas digitalt till tjänstgörande ledamöter och berörda
ersättare samt finns även tillgängliga för allmänheten via Region Jönköpings läns
webbplats/digitala anslagstavla eller i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor, ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare före
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Regionfullmäktige ska tillse att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan
delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av
ersättare
§7
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till regionfullmäktiges sekreterare.
De politiska partierna ansvarar för att ersättare kallas in och meddelar vem som
tjänstgör.
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, anmäls
detta till regionfullmäktiges sekreterare. De politiska partierna ansvarar för att
ersättare kallas in och meddelar vem som tjänstgör.
Ersättare från samma valkrets som ledamoten har företräde till tjänstgöring,
i övrigt ska ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som är bestämd mellan
dem.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om man avbryter sin tjänstgöring
under pågående sammanträde.
Ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet
Det som ovan sagts om ledamot gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
§8
En uppropslista som redovisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet. Anmälan görs även av de ersättare som har
särskild närvarorätt enligt ordningen.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan. Omröstningsanläggning får användas vid upprop.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Val av protokollsjusterare
§9
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats väljer regionfullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vi röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 10
Regionfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Regionfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas som inte finns med i kungörelsen.
Regionfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Ärende som ej har tillkännagivits via kungörelsen, kan tas upp för beslut om detta
ställs under proposition och fullmäktige så beslutar.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon
ledamot får ordet för replik eller genmäle.
Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt följande:
Första (1:a) replik: 2 minuter respektive, första (1:a) genmäle: 2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive, andra (2:a) genmäle 1 minut.
Om någon i sitt yttrande skulle avvika från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån honom talaren ordet. I övrigt får
ingen avbryta ett anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg
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Övriga med yttranderätt vid sammanträdena
§ 12
Övriga som har rätt att delta i överläggningen är:
 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd/utskott vid behandling av ett
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
 Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när
regionfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
 Regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om
lagligheten av allt som förekommer vid sammanträdena,
 Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om handläggningen av ärenden samt av
interpellationer och frågor. Sekreteraren får också yttra sig om lagligheten av
allt som förekommer vid sammanträdena.
 Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när regionfullmäktige
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
 Revisorerna får delta i överläggningen, när regionfullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.
Ordföranden låter kan efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i styrelse, nämnderna
och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos Region Jönköpings
län för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att
lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Yrkanden
§ 13
När regionfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till, om inte regionfullmäktige beslutar medge det
enhälligt.
Den ledamot som har framställt ett yrkande ska avge det skriftligen.
Yrkanden om bifall eller avslag behöver ej lämnas skriftligen.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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Siv Kullberg
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Deltagande i beslut
§ 14
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, på grund av jäv eller
annan orsak, ska i god tid före handläggning av ärendet anmäla detta till
ordföranden.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i handläggning
och beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
§ 15
Omröstningspropositionen ska ha godkänts av fullmäktige, innan den genomförs.
Om någon ledamot begär, ska propositionsordningen inför en omröstning
presenteras skriftligen och vara tillgänglig för ledamöterna.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster via
omröstningssystem eller efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart. Om en omröstning begärs, när fullmäktige förrättar ett
val tillämpas bestämmelserna på motsvarande sätt. Ledamöterna avger sina röster
via omröstningssystem eller med valsedel.
Valsedlar ska alltid finnas tillgängliga under sammanträdena i tillräckligt antal.
Vid sluten omröstning ska förslaget i omröstningssystemet uppta så många namn
som valet avser. Om sluten omröstning genomförs med valsedlar som avlämnas
ska dessa uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och
sluten.
Vid sluten omröstning med valsedlar är en sådan ogiltig:
 om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses, eller
 om den i övrigt inte uppfyller det som har föreskrivits om valsedel enligt ovan.
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg
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Anteckningslistorna från öppna och slutna omröstningar samt valsedlar som har
lämnats vid slutna omröstningar ska förvaras på ett betryggande sätt, tills besluten
har vunnit laga kraft.

Reservation
§ 16
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot
beslutet. Reservationen ska anmälas och lämnas till sekreteraren innan
sammanträdet avslutas. En reservation är personlig.

Protokollsanteckning
Den ledamot som vill lämna en protokollsanteckning ska göra det skriftligen.
Anteckningen ska vara kort, koncis och innehållet ska vara sakligt och kopplat till
ärendet samt ska redovisas vid sammanträdet. Underlag ska lämnas till
sekreteraren innan sammanträdet avslutas.

Motioner
§ 17
En motion:
 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
 får inte innehålla flera olika förslag inom skilda områden,
 väcks genom att den ges in till regionstyrelsens kansli, eller vid ett
sammanträde med regionfullmäktige.
En ersättare får lägga en motion när ersättaren är i tjänst som ledamot vid ett
sammanträde.
Regionstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni
och november.

Interpellationer
§ 18
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller
tjänstgörande ersättare vid aktuellt sammanträde.
Den ska ha inkommit till regionstyrelsens kansli senast fem vardagar före det
sammanträde med regionfullmäktige vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Mellanliggande dag före helgdag ej räknad.
När tidpunkten för inlämnande av interpellationer har gått ut:
 publiceras samtliga interpellationer på Region Jönköpings läns webbplats
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 samtliga fullmäktigeledamöter får via mail kännedom om publiceringen
En interpellation ska rikta sig till ordföranden i regionstyrelsen, nämnd,
fullmäktigeberedning eller ett utskott.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och delges regionfullmäktiges
ledamöter senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i
kommunallagen, kapitel 10, §§1-9, får den ordförande till vilken interpellationen
har ställts överlämna till en av regionfullmäktige utsedd ledamot i företagets
styrelse att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet
eller inte.

Frågor
§ 19
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller tjänstgörande
ersättare. Den skall ha ett bestämt innehåll och den får vara försedd med en kort
inledande förklaring.
Den ska ha inkommit till regionstyrelsen kansli senast kl 09:00 sista vardagen före
sammanträdet, mellanliggande dag före helgdag ej räknad.
Vad som sägs i §18 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde
vid vilken den har ställts.
I övrigt gäller det som kommunallagen föreskriver i kapitel 5, §§59-64 avseende
interpellationer och frågor.

Beredning av ärenden
§ 20
Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.
Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en
annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
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Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, avgör regionstyrelsen hur de
ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska beredas.
Regionstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med regionfullmäktige ska redovisas de
regionfullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har
fattats.

Beredning av revisorernas budget
§ 21
Fullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena
Regionfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
§ 22
Regionfullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena
presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Beredningen omfattar att:
 Inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse
(eventuellt också i granskningsrapport från lekmannarevisor) samt över
revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks,
 Lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag
till beslutsmotivering,
 Lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering,
 Lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering.

Justering av protokollet
§ 23
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Regionfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan regionfullmäktige justerar den.
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Justering som verkställts av ordföranden och de utsedda justeringsmännen, sker
genom digital justering eller namnteckning.
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla.
Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt kommunallagen,
kapitel 8 §§ 9-12. § KL.
Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet och finnas på den digitala
anslagstavlan.
Tillkännagivandet ska, om så är beslutat, även införas i de ortstidningar där
annonsering om sammanträde sker.

Sekreterare - expediering
§ 24
Regiondirektören utser efter samråd med regionfullmäktiges presidium
sekreteraren i regionfullmäktige. Sekreteraren för regionfullmäktiges protokoll
och biträder ordföranden.
Sekreteraren fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av arbetsordningen och
som regionfullmäktige eller ordföranden bestämmer.
Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder, andra
organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
Fullständigt protokoll ska dock alltid skickas till ledamöter och ersättare i
regionfullmäktige, regionstyrelsen, Region Jönköpings läns revisorer och
revisorsersättare.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar regionfullmäktiges
skrivelser och andra handlingar som upprättas i regionfullmäktiges namn, om inte
regionfullmäktige beslutar annat.
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Valberedning
§ 25
På det första sammanträdet med nyvalda regionfullmäktige väljer
regionfullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen ska bestå av ordinarie ledamöter och ersättare från samtliga
partier i regionfullmäktige.
Bland ledamöterna väljer regionfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och
en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som regionfullmäktige
ska behandla med undantag av valen av regionfullmäktiges presidium.
Regionfullmäktige kan dock besluta att förrätta även annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. För fattande av beslut i
valberedningen gäller bestämmelserna i kommunallagen, kapitel 5, §§53-57
i tillämpliga delar.

Fullmäktigeberedningar
§ 26
Regionfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.
Regionfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i
en särskild beredning samt mandattiden för denna.
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen
är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet
och protokoll.
Beslut:
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Regionfullmäktige §§ 32-47
Tid:

2021-06-22 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 40
Tillägg till arbetsordning
Diarienummer: RJL 2021/1068
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer förslag till hantering av initiativärenden att läggas till i
gällande arbetsordning för styrelse och nämnder.
Sammanfattning
Initiativrätten finns idag inte med i den arbetsordning som beslutades för
gällande mandatperiod. Efter beslut i Förvaltningsrätten om ledamots rätt att
lyfta initiativärenden har regionstyrelsen beslutat att lägga till detta i
arbetsordning för styrelse och nämnder.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Tjänsteskrivelse inkl förslag till hantering 2021-05-17
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med
instämmande av Malin Wengholm (M)
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

RUTIN
2021-05-17

RJL 2021/1068

Hantering av initiativärende
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller
styrelse, så kallad initiativrätt. För att få en korrekt och enhetlig struktur av
inkomna initiativärenden gäller följande:


Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet.



Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas.
Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller
myndighetsutövning, för nämnderna.



Vid sammanträdet avgörs:
- Om ärendet ska avgöras direkt
- Om ärendet ska beredas
- Om ärendet ska bordläggas



Ett ärende kan avgöras vid samma sammanträde som det väckts.



Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före
sammanträdet till nämndsekreterare.



Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på
dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning
tillställs ledamöterna.



Ärenden som inte inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
får väckas muntligen av ledamoten vid sammanträdet. Detta förordas ske
vid sammanträdets början.



Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i
nämnden.

Beslutat av regionfullmäktige 2021-06-22, § ?

INFORMATION
2021-07-06

RJL 2021/570

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Tillägg i arbetsordning för styrelse, nämnder,
utskott, beredningar och delegationer
Inför beslut av ovan rubricerade arbetsordning ska tillägg om initiativärende ingå
i arbetsordningen i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2021-06-22.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 22
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Diarienummer: RJL 2021/570
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta
 Fastställa arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar
och delegationer.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20
 Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och
delegationer
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till
arbetsordning.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 108
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Diarienummer: RJL 2021/570
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 70
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Diarienummer: RJL 2021/570
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

ARBETSORDNING

1(7)
RJL 2021/570

Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott,
beredningar och delegationer
Följande arbetsordning utgår från kommunallagen 2017:725.
Gäller även i tillämpliga delar för rådgivande organ till styrelse och nämnd/er.

Regionstyrelse
§ 1a
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande - presidium.
Arbetsutskott och delegationer
Regionstyrelsen utser inom styrelsen:
 5 ledamöter och 5 ersättare att ingå i arbetsutskottet.
 5 ledamöter att ingå i en personaldelegation
 5 ledamöter att ingå i en upphandlingsdelegation.
Se § 13 för val av ordförande och vice ordförande i ovanstående organ.
Ordförande
§ 2a
Det åligger särskilt regionstyrelsens ordförande att:
 Uppmärksamt följa frågor av betydelse för Region Jönköpings läns
utveckling och ekonomiska intressen, verka för en hög effektivitet och
aktivt ta initiativ i övergripande och strategiska frågor samt frågor som
specifikt berör styrelsens verksamhetsområden.
 Främja samverkan mellan styrelsen, övriga nämnder och fullmäktige och
länets kommuner.
 Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i särskilt fall.
Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

ARBETSORDNING
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Nämnder
Presidium
§ 1b
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande - presidium.
Respektive presidium utgör beredning till nämnden och nämnden utser en
fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och rösträtt vid
presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots frånvaro.
Ordförande
§ 2b
Det åligger särskilt nämndens ordförande att
 Uppmärksamt följa frågor som berör nämndens verksamhetsområde och
ekonomiska intressen samt verka för en hög effektivitet och aktivt ta
initiativ i frågor som berör nämndens verksamhetsområde
 Främja samverkan mellan nämnden, övriga nämnder, styrelsen och
fullmäktige och länets kommuner
 Representera vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden i de fall detta berör nämndens verksamhetsområde om inte
nämnden bestämt annat i särskilt fall.
Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden.
Sekreterare
§3
Sekreterare och huvudföredragande i styrelse/nämnd utses av regiondirektören i
samråd med ordföranden i respektive nämnd. Sekreteraren för protokoll,
expedierar beslut och fullgör tillsammans med huvudföredragande i övrigt de
uppgifter som framgår av denna arbetsordning eller särskilt beslutas av styrelsen
eller nämnden.
Tid och plats för sammanträden
§4
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Styrelsen/nämnden ska årligen upprätta och fastställa en plan över sina ordinarie
sammanträden.
Kallelse
§5
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse och
handlingar skickas elektroniskt till tjänstgörande ledamöter och berörda ersättare.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID
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Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska i
första hand skickas digitalt på lämpligt sätt till varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
Ledamöter med funktionshinder ges möjlighet att erhålla kallelse och handlingar i
annat format. Om särskilda skäl finns får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Arbetsutskott eller presidium äger rätt att kalla samtliga ledamöter i
styrelse/nämnd till digitala sammanträden.
Ersättares tjänstgöring
§6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
regionfullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och delta i
dess överläggningar men inte i besluten.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Vid sammanträden utgår arvode till 1:e ersättare i styrelse/nämnder. För de partier
med tre eller fler mandat i styrelse/nämnd utgår sammanträdesarvodering till
ytterligare en ersättare.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
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Inkallande av ersättare
§7
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till styrelsens eller nämndens sekreterare
som svarar för att ersättare kallas in. Den ersättare som kallas står på tur att
tjänstgöra.
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen/nämnden
en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen/nämnden utse annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Offentliga sammanträden
§8
Styrelse/nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelse/nämnden
får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har
medgett det.
Om fullmäktige har medgett det, får styrelse/nämnden besluta att den eller de som
har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när styrelse/nämnden
behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten.
Styrelse/nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos
styrelse/nämnden.
Personalföreträdares deltagande vid sammanträde
Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i
Region Jönköpings län finns i kommunallagen 7 kapitlet 10-19 §§.
Grundläggande är att närvarorätten gäller vid sammanträden med andra nämnder
än regionstyrelsen.
Med nämnder avses organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.
Närvarorätten gäller inte i utskott, revision, förtroendenämnder eller valnämnd.
Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna så
representerar de inte dessa. Personalföreträdarna ska fungera som ombud för alla
medarbetare i Region Jönköpings län.
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden
som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess anställa.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
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Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid
behandling av andra ärenden. De har inte rätt att närvara vid behandlingen av
ärenden av följande slag:
 Ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, såvida ärendet inte rör
en obestämd krets av enskilda,
 Förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
 Uppsägningar av kollektivavtal,
 Arbetskonflikter,
 Rättstvister mellan regionen och en arbetstagarorganisation,
 Ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.
Protokoll
§9
Vid sammanträde med styrelsen/nämnden ska protokoll föras på ordförandens
ansvar.
Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och
vilka ärenden som har handlagts.
Protokollet ska för varje ärende redovisa:
 Vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
genomförda om- röstningar och hur de har utfallit,
 Vilka beslut som har fattats,
 Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna
omröstningar, samt
 Vilka reservationer som har anmälts mot besluten och som lämnats innan
sammanträdet avslutats.
Protokollet ska justeras av ordföranden och två ledamöter genom digital justering
eller namnteckning senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som
styrelsen/nämnden har bestämt.
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla.
Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 13 kap. 5 § första stycket
i kommunallagen. Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet.
Beslut av styrelsen/nämnden ska genom protokollsutdrag, eller på annat lämpligt
sätt, meddelas de berörda.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
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Fullständigt protokoll ska delges styrelsens/nämndens ledamöter och ersättare
samt regionens revisorer.
Delegation
§ 10
Styrelsen/nämnd får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en
anställd i regionen att, i styrelsens/nämndens ställe, besluta i ett visst ärende eller
viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen.
Sådana delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen/nämnden vid nästkommande
sammanträde.
Om styrelse/nämnd delegerat beslutanderätten till regiondirektören får
styrelsen/nämnden också bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera
beslutanderätten vidare enligt 6 kap. 37-39 § kommunallagen. Vidaredelegering
kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska anmälas till
regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
styrelsen/nämnden bestämt.
Delgivning
§ 11
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordförande eller den
styrelsen/nämnd beslutar.
Undertecknande av handlingar
§ 12
Styrelsens/nämnds skrivelser, avtal och andra handlingar ska på
styrelsen/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av
den styrelsen/nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden träder vice
ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden
utser.
Styrelse/nämnd får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnds lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott, beredningar och delegationer
§ 13
Styrelsen/nämnden tillsätter och utser ledamöterna i utskott, beredningar och
delegationer samt väljer ordförande och vice ordförande och beslutar om
mandattid. Sekreterare/föredragande utses enligt 3 §. Reglemente för utskott
tas fram av parlamentariska nämnden.
§ 14
Utskott, beredningar och delegationer bestämmer tid för sammanträden enligt § 4,
kallar till sammanträden och tjänstgörande enligt §§ 5–7.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

ARBETSORDNING

7(7)

§ 15
Utskott ska föra protokoll enligt § 9. Delegationsbeslut undertecknas enligt § 12
tredje stycket.
§ 16
Beredningar och delegationer ska föra protokoll i form av mötesanteckningar,
som tillställs styrelsen och revisionen.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

SKRIVELSE
2019-09-03

1(2)

RJL 2019/2053

Regionstyrelsen

Förslag om hantering av
initiativärenden
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen
 Godkänna föreliggande förslag till hantering av initiativärenden.

Information i ärendet
Regionstyrelsen har av parlamentariska nämnden bett att få ett yttrande kring
initiativrätt.
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller
styrelse, så kallad initiativrätt. Redan idag finns flera möjligheter till exempel
motioner, fråga i nämnd och styrelse etc., att lyfta ärenden för de politiska
partierna.
Parlamentariska nämnden tar inte ställning i frågan om initiativrätt skall användas
eller inte, det är en fråga för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Skulle
regionfullmäktige ta beslutet att använda initiativrätt, föreslår parlamentariska
nämnden att följande rutin används.

Rutin för hantering av initiativärenden









Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet.
Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas.
Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller
myndighetsutövning, för nämnderna.
Vid sammanträdet avgörs:
- Om ärendet ska avgöras direkt/avvisas
- Om ärendet ska beredas
- Om ärendet ska bordläggas
Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före
sammanträdet till nämndsekreterare.
Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet
anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på
dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning
tillställs ledamöterna.
Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i
nämnden.

SKRIVELSE
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RJL 2019/2053

Beslutsunderlag



Förslag till hantering av initiativärenden daterat 2019-09-03
Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Kansli
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Thomas Gustafsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 23
Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2021/571
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar för
§ 15, § 18 samt § 19 som nämnden bifaller, se grönmarkering.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 109
Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2021/571
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 71
Reglemente för regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2021/571
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(8)
RJL 2021/571

Reglemente för regionstyrelsen
Sammansättning
1§
Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till
styrelse och nämnder.

Styrelsens uppgifter
Allmänt
3§
Regionstyrelsen har såsom ledande politiska förvaltningsorgan ett helhetsansvar
för Region Jönköpings läns verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Regionstyrelsen har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer samt inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar.
Regionstyrelsen ska inom sitt område tillse se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Regionstyrelsen har dessutom ansvar för utformning och utveckling av regionens
system för intern kontroll.
Regionstyrelsen har att utser ledamöter inom styrelsen för delegationer inom
området upphandling och personal.
Ledning, styrning och uppföljning
4§
Styrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som
kommunen eller landstinget regionen är medlem i.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
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Regionstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens
utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs hos
fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter.
Regionstyrelsen får från övriga nämnder och anställda i regionen hämta in de
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
Regionstyrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
fullmäktige samt verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat
annat.
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att regionen uppfyller
kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning och att de olika
verksamheterna bedrivs i enlighet med dels mål och riktlinjer som fullmäktige
bestämt, dels de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för respektive
verksamhet.
Styrelsen ska två gånger per år rapportera till fullmäktige hur regionens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fullmäktiges mål och riktlinjer.
Regionstyrelsen ska till fullmäktige redovisa hur styrelsen fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Privata utförare
5§
Regionstyrelsen ska till regionfullmäktige för beslut upprätta förslag till program
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare, i enlighet med kommunallagen 5 kap. 3§, samt se till att
verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp enligt lag,
avtal och fullmäktiges program.
Bolag, stiftelser och kommunalförbund
6§
Regionstyrelsen bereder ägardirektiv till regionens bolag, samt bevakar regionens
intressen vid bolagsstämmor och andra sammanträden inom bolag, stiftelser och
kommunalförbund där regionen är ägare eller medverkar på annat sätt.
Fullmäktige utser regionens representanter i sådana juridiska personer eller andra
organ.
Regionstyrelsen ska löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
kommunallagens krav är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som
regionen äger eller har intresse i.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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Gäller från
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Regionstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i
aktiebolag, som regionen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Ekonomi och medelsförvaltning
7§
Regionstyrelsen ska:
 Ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
meddelade föreskrifter. I uppgiften ingår att bevaka att regionens inkomster
inflyter samt att betalningar görs i tid och att vidta de åtgärder som behövs
för att driva in förfallna fordringar
 Ha hand om övrig förvaltning, vilket bl.a. innebär att underhålla och
förvalta regionens fasta och lösa egendom
 Se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
 Ansvara för donationsförvaltning
 Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen
 Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614)
2018:597 om kommunal bokföring och redovisning
 Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning
 Förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser i enlighet med
fullmäktiges särskilda föreskrifter.
Personalfrågor
8§
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda inom Region
Jönköpings län.
Regionstyrelsen är arbetsgivare och har det övergripande strategiska personal- och
kompetensförsörjningsansvaret medan respektive verksamhetsnämnd har
bemannings-, kompetens- och arbetsmiljöansvar.
Regionstyrelsen har hand om frågor som rör förhållande mellan regionen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det sammanhanget bl.a. att:
 Med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare
 Förhandla på regionens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt
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Innehållsansvarig
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 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och
dess arbetstagare
 Besluta om stridsåtgärd
Personalansvar
9§
Styrelsen har ett direkt arbetsgivaransvar för regiondirektören som är underställd
regionstyrelsen. Styrelsen anställer/förordnar och entledigar direktörer och
verksamhetschefer. Styrelsen har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar
ansvar för organisation, arbetsmiljö och bemanning.
Krisledning och höjd beredskap
10 §
Regionstyrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
(krisledningsnämnd) och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar
och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Delegering av fullmäktige
Ekonomi
11 §
Regionstyrelsen beslutar om
 Upptagande av lån inom av fullmäktige fastställd beloppsram och riktlinjer
 Avskrivning av fordran som uppgår till mindre än 25 prisbasbelopp
 I mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
Fastigheter
12 §
Regionstyrelsen beslutar om utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av
regionen tillhörig fast egendom.
Regionstyrelsen beslutar om hyresavtal för inhyrda lokaler.
Regionstyrelsen beslutar om köp, byte och försäljning av fast egendom m.m. där
vederlaget eller värdet av ingående delar uppgår till högst 100 prisbasbelopp
under förutsättning att ärendet inte avser fråga av särskild vikt eller beskaffenhet.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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Yttranden
13 §
Regionstyrelsen avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i
sådana ärenden som inte ligger på annan nämnd, eller är av strategisk betydelse
eller annars av större vikt.
Samråd ska ske med berörd nämnd/nämnder.

Övriga uppgifter
Smittskydd
14 §
Regionstyrelsen ansvarar för smittskyddsverksamheten enligt lagen (2004:168)
om smittskydd.
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling
15 §
Regionstyrelsen har det övergripande och samordnande ansvaret för strategier
inom:
 Folkhälsa och sjukvård
 Regional utveckling
Styrelsen ansvarar för att strategierna utarbetas, samordnar övergripande insatser
för genomförande samt följer upp och utvärderar.
Forskning och utveckling
16§
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande frågor om forskning och utveckling
inom alla regionens verksamhetsområden.
Regionstyrelsen är CPUA-myndighet för nationella kvalitetsregister och ansvarar
för att personuppgifter behandlas på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt.
Ansvarar för riktlinjer och ekonomisk uppföljning.
Internationellt arbete
17 §
Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för regionens
internationella arbete. Styrelsen arbetar med internationella frågor inom sina
sakområden.
Övriga regiongemensamma frågor
18 §
Regionstyrelsen som nämnd ansvarar för strategiska frågor inom folkhälsa,
säkerhet, energi, ekonomi, personal, kommunikation/ information, upphandling,
fastigheter och IT, klimat, miljö samt hållbar utveckling, samt arbetet med
minoritetsfrågor.
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19 §
Förslag kompletterande skrivning: Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret
för hållbarhetsfrågor; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilket innebär
det övergripande ansvaret för frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration.
Samverkan och samråd
20 §
Regionstyrelsen ansvarar för samråd med regionalt Länspensionsråd och
Länsrådet för funktionsnedsättning.
Regionstyrelsen ska i övrigt och vid behov samverka och samråda med andra
aktörer, exempelvis samordningsförbund, som har intressen och ansvar inom de
sakområden som ligger inom styrelsens uppdrag.
IT-stöd och informationssäkerhet
21 §
Regionstyrelsen ansvarar för regionens gemensamma IT-stöd och övergripande
frågor om informationssäkerhet.
Arkivmyndighet
22§
Regionstyrelsen är regionens arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782).
Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige fastställt
arkivreglemente.
Personuppgiftsansvar
23 §
Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som görs i verksamheten. Regionstyrelsen utser dataskyddsombud och ansvarar i
övrigt för frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen.
Processbehörighet
24 §
Regionstyrelsen för själv eller genom ombud regionens talan i alla mål eller
ärenden, om det inte på grund av lag, annan författning eller fullmäktiges beslut
åligger annan. Detta gäller också mål där någon begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan.
Digital anslagstavla, webbplats och sociala medier
25 §
Regionstyrelsen ansvarar för regionens digitala anslagstavla.
Regionstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och
interna webb-plats samt regionens sidor på sociala medier, såsom Facebook.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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Övrigt
26 §
Regionstyrelsen ska fullgöra i detta reglemente angivna uppgifter samt de
uppgifter som i övrigt åligger styrelsen enligt kommunallagen, annan lagstiftning
och fullmäktiges beslut.

Delegation
27 §
Regionstyrelsen får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en
anställd i regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp
av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen vid nästkommande sammanträde.
Om styrelsen delegerat beslutanderätten till regiondirektören får styrelsen också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6 § kommunallagen. Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som
fattas på vidaredelegation ska anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska
anmäla besluten i den ordning som styrelsen bestämt.

Delgivning
28 §
Delgivning till regionstyrelsen sker med ordförande eller den styrelsen beslutar.

Undertecknande av handlingar
29 §
Regionstyrelsens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören Vid förfall
för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot
som styrelsen utser.
Regionstyrelsen får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat
beslutet och i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott och delegationer
30 §
Regionstyrelsen ska ha ett arbetsutskott och två delegationer. Arbetsutskottet
består av fem ledamöter och fem ersättare och har som huvuduppgift att bereda
arbetet med budget, verksamhetsplan och flerårsplan samt bereda ärenden av
strategisk karaktär inom områdena ekonomi, personal, kommunikation/
information, upphandling, fastigheter och IT.
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Regionstyrelsens har delegationer inom området upphandling och personal som
strategiskt ska följa arbetet inom dessa områden. Delegationerna rapporterar
fortlöpande till regionstyrelsen.
Beslut:
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PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 24
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU
Diarienummer: RJL 2021/572Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 110
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU
Diarienummer: RJL 2021/572
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 72
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU
Diarienummer: RJL 2021/572
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/572

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott –
RSAU
Sammansättning
Regionstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare

Uppgift
Regionstyrelsens arbetsutskott har som huvuduppgift:
 Att leda och samordna arbetet med budget, verksamhetsplan och flerårsplan.
Regionstyrelsens arbetsutskott ska dessutom särskilt initiera och bereda ärenden
av strategisk karaktär inom ekonomi, kommunikation/information, fastigheter,
informationssäkerhet och IT.
Arbetsutskottet ska vidare bereda allmänna ärenden, som kan beröra flera
nämnder inom områden såsom:
 Demokrati
 Omvärldsbevakning
 Forskning
 Internationella frågor
 Integration och mångfald
 Jämlikhet
 Jämställdhet
 Övergripande folkhälsofrågor
 Övergripande miljöfrågor
och andra ärenden av allmän art i perspektivet av hållbar regional utveckling.
Arbetsutskottet beslutar om:
 Deltagande i kurser och konferenser för regionstyrelsen.
 Besluta om utgifter inom 200 000 kronor.
 Besluta om regionens representation i olika sammanhang
 Regionstyrelsens representation.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ Paragrafer
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ Paragraf
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2021/573Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 111
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2021/573Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 73
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2021/573
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/573

Reglemente för regionstyrelsens
personaldelegation
Sammansättning
Regionstyrelsens personaldelegation består av 5 ledamöter

Uppgift
Regionstyrelsen är arbetsgivare och har det övergripande strategiska personal- och
kompetensförsörjningsansvaret medan respektive verksamhetsnämnd har
bemannings-, kompetens- och arbetsmiljöansvar.
Regionstyrelsens personaldelegation ska





följa arbetet med strategiska personal- och kompetensförsörjningsfrågor
utifrån styrande dokument
särskilt följa strategiska personalfrågor inom ramen för programmet för
hållbar utveckling – social hållbarhet
följa utvecklingen i omvärlden
initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom personalområdet



följa personalbokslut med analys och utvärdering inom personalområdet



efter regionstyrelsens anvisning bereda motioner och remisser inom sitt
område.
fortlöpande rapportera till regionstyrelsen.





Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 26
Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Diarienummer: RJL 2021/574Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 112
Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Diarienummer: RJL 2021/574
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 74
Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Diarienummer: RJL 2021/574
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/574

Reglemente för regionstyrelsens
upphandlingsdelegation
Sammansättning
Regionstyrelsens upphandlingsdelegation består av 5 ledamöter

Uppgift
Regionstyrelsens upphandlingsdelegation ska






Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Följa arbetet med upphandling utifrån lagstiftning, upphandlingspolicy och
övriga styrande dokument med hållbar upphandling i fokus.
Följa utvecklingen i omvärlden
Initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom området
upphandling.
Efter regionstyrelsens anvisning bereda motioner och remisser inom sitt
område.
Fortlöpande rapportera till regionstyrelsen.

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 27
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/576
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 113
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/576
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 75
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Diarienummer: RJL 2021/576
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(4)
RJL 2021/576

Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Sammansättning
1§
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och
nämnder.
Nämndens uppgifter
3§
Nämnden ska utöva ledning av Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård i
enlighet med 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden ska utöva
ledningen av folktandvården i enlighet med 11 § tandvårdslagen (1985:125) samt
ledningen av regionens insatser enligt 22 § lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar. Nämnden har ansvar att disponera statliga och andra externa medel,
som via beslut i regionstyrelsen, tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett
ändamålsenligt sätt.
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska, inom de ramar som fullmäktige fastställer, verka för en bättre hälsa
hos befolkningen och bra vård på lika villkor utifrån befolkningens behov.
Nämnden ansvarar för att hälso- och sjukvården bedrivs professionellt och
kostnadseffektivt.
Nämnden ska säkra en hög kompetens på det medicinska och vårdnadsmässiga
omhändertagande av patienterna.
Nämnden ansvarar för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs enligt
patientsäkerhetslagen (2017: 62 samt 2010:659).

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(4)

Nämnden;
 Ansvarar för regionens medicinska biobank enligt lagen (2002:297) om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 Beslutar om besöksinskränkningar enligt lagen (1996:981) om
besöksinskränkningar vid, viss tvångsvård, samt
 Fullgör i övrigt uppgifter som ankommer på huvudman/vårdgivare enligt
författningar på hälso- och sjukvårdsområdet, i den mån sådana uppgifterna
inte ligger på styrelsen.
Nämnden ska följa upp och utvärdera såväl utlagd verksamhet som verksamhet
som bedrivs i egen regi. Nämnden har att utarbeta förslag till regelbok för vårdval.
Nämnden ansvarar för frågor som rör läkemedelskommittén.
Nämnden ansvarar för rikssjukvårdsfrågor och specialistvård utomlands.
Nämnden ansvarar för utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Yttranden (delegering av fullmäktige)

4§
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av
strategisk betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med berörda
nämnd/nämnder.
Samverkan och samråd

5§
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd sker med patient- och
brukarföreningar samt andra aktörer som har intressen och ansvar inom nämndens
sakområden.
Internationella frågor

6§
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.
Regiongemensamma uppgifter

7§
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

3(4)

Redovisning

8§
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Personalansvar

9§
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.
Personuppgiftsansvar

10 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Delegation
11 §
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39§§ kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6 § kommunallagen.
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
nämnden bestämt.

Delgivning
12 §
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
13 §
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den
ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

4(4)

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 28
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2021/577
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Stig-Göran Hultsbo yrkar bifall till tillägg om miljö i § 3.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag
med justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 114
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2021/577
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga..
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 76
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö
Diarienummer: RJL 2021/577
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(3)
RJL 2021/577

Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
Sammansättning
1§
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och
nämnder.

Nämndens uppgifter
Allmänt
3§
Nämnden ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna inom trafik,
kommunikationer, infrastruktur och miljö.
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar. Nämnden har på ett ändamålsenligt sätt ansvar att disponera statliga
och andra externa medel, som via regionstyrelsen tilldelats nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala
utvecklingsstrategin.
Trafik, kommunikationer och infrastruktur
4§
Nämnden ansvarar för frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken.
Nämnden fullgör regionens uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen om kollektivtrafik samt regionens uppgifter enligt lagen (1997:736)
om färdtjänst och lagen (1997:735) riksfärdtjänst.
Nämnden ansvarar för regionens trafikplanering och för att förslag till regionala
trafikförsörjningsprogram (RTP) och länstransportplan (LTP) utarbetas och följs.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Linda Byman

Gäller från
Version
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Nämnden har att följa och påverka infrastrukturplaneringen i länet.
Nämnden ansvarar för sjukresor inom och utom länet.
Nämnden har att utarbeta förslag till trafikförsörjningsprogram för regionen.
Hållbar utveckling
5§
Nämnden ska till styrelsen bereda och följa programmet för hållbar utveckling.
Yttranden (delegering av fullmäktige)
6§
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens sakområden och som inte är av strategisk
betydelse eller annars av större vikt. Samråd sker vid behov med berörd
nämnd/nämnder.
Samverkan och samråd
7§
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden.
Internationella frågor
8§
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.
Regiongemensamma uppgifter
9§
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.
Redovisning
10 §
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Personalansvar
11 §
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.
Personuppgiftsansvar
12 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Linda Byman

Gäller från
Version
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Delegation
13 §
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap.37-39§§ kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6§ kommunallagen.
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
nämnden bestämt.

Delgivning
14 §
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
15 §
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den
ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
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Linda Byman
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PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 29
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2021/579
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 115
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2021/579Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 77
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2021/579
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(4)
RJL 2021/579

Reglemente för nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Sammansättning
1§
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Arbetsformer
2§
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och
nämnder.

Nämndens uppgifter
Allmänt
3§
Nämnden ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt,
näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och ökad
sysselsättning i regionen.
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till
givna ramar. Nämnden har på ett ändamålsenligt sätt ansvar att disponera statliga
och andra externa medel som via beslut i regionstyrelsen tilldelats nämndens
verksamhetsområde.
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala
utvecklingsstrategin.
Företagsutveckling och tillväxt

4§
Nämnden ansvarar för frågor som rör näringsliv och innovation och utveckling av
besöksnäringen. I detta ligger bl.a. att utföra uppgifter inom ramen för EU:s
strukturfondsprogram och fördela regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga
tillväxtmedel.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
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Skolor och folkhögskolor

5§
Nämnden är utbildningsnämnd enligt 2 kap. 3 § (2010:800) skollagen beträffande
regionens offentliga skolväsende och fullgör regionens uppgifter enligt skollagen
och till denna hörande författningar. Nämnden är styrelse för Tenhults
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturcentrum.
Nämnden är även styrelse för Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola.
Landsbygdsutveckling

6§
Nämnden ska bidra till landsbygdsutvecklingen genom att i samverkan med andra
aktörer initiera, påverka och koordinera utvecklingsinsatser
Kompetensförsörjning

7§
Nämnden ska arbeta för att stödja kompetensförsörjningen i länet och ansvara för
det regionala och statliga uppdrag rörande bland annat kompetensplattformar.
Kultur och fritid

8§
Nämnden ansvarar för regionens kulturverksamhet och ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med av fullmäktige fastställd kulturplan.
Nämnden fördelar och följer upp statsbidrag och regionala bidrag till de regionala
kulturinstitutionerna i regionen samt bidrag och stipendier till regionala ideella
organisationer och föreningar. Nämnden förvaltar regionens konstsamling och
svarar för konstinköp.
Nämnden ansvarar för framtagande av förslag till regional kulturplan.
Nämnden ska arbeta för ett rikt och aktivt natur- och fritidsliv i regionen.
Yttranden (delegering av fullmäktige)

9§
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens verksamhetensområden och som inte är av
principiell betydelse eller annars av större vikt. Samråd sker vid behov med
berörd nämnd/nämnder.
Samverkan och samråd

10§
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden.
Internationella frågor

11 §
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
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Regiongemensamma uppgifter

12 §
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet,
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.
Yttranden (delegering av fullmäktige)

13 §
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av
strategisk betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med övriga
berörda nämnd/nämnder.
Redovisning

14 § Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige
beslutat.
Personalansvar

15 § Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.
Personuppgiftsansvar

16 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.
Delegation

17 §
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen. Sådana
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt
7 kap. 6 § kommunallagen.
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som
nämnden bestämt.

Delgivning
18 §
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
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Undertecknande av handlingar
19 §
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den
ledamot som styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
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PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 30
Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2021/580
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar. Ordföranden yrkar att det i
reglementet ska stå kvar inledningsvis ”av minst”. Raymond Pettersson (C)
instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 116
Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2021/580
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 78
Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2021/580
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(1)
RJL 2021/580

Reglemente för parlamentariska nämnden
Sammansättning
Parlamentariska nämnden består av minst en ledamot och en ersättare per parti
som är representerat i regionfullmäktige. Antalet ledamöter i nämnden ska vara av
udda antal. Ordföranden tillsätts från majoriteten och vice ordföranden från
oppositionen.
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ
till styrelse och nämnder.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag
 Nämnden ska följa regionkommunens politiska processer, organisation och
arbetsformer i det politiska arbetet
 Nämnden ska föreslå regionfullmäktige att besluta i frågor om
arvodesersättningar för de förtroendevalda samt om den politiska
organisationen för de förtroendevalda.
 Nämnden är pensionsmyndighet för förtroendevalda
 Nämnden ansvarar för och beslutar om tolkningar och
tillämpningsanvisningar vad gäller förtroendevaldas pensioner och arvoden.

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden utser
dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för frågor som ankommer på
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 31
Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2021/581
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
justeringar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 117
Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2021/581
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 79
Reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2021/581
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(2)
RJL 2021/581

Reglemente för patientnämnden
Sammansättning
Patientnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Samtliga ledamöter
och ersättare kallas till nämndens sammanträden.
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen för styrelser, nämnder,
beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och nämnder.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag
Nämndens fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regleras i lag (2017:372)
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård och tandvård.
Nämnden ska se till att dess verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer som
regionfullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
För att kunna fullgöra sitt uppdrag har nämnden rätt att begära in de uppgifter och
upplysningar som nämnden behöver från Region Jönköpings läns verksamheter
och medarbetare.
Nämnden ska i förekommande fall utse stödperson till patient som vårdas med
stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård samt
till den som isolerats enligt Smittskyddslagen.
Nämnden ska senast den sista februari varje år lämna dels en redogörelse för sin
verksamhet, dels en analys av verksamheten föregående år till Inspektionen för
vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Redogörelsen ska även lämnas till
regionfullmäktige före den sista februari.
Utifrån synpunkter och klagomål ska nämnden stödja och hjälpa enskilda
patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och
sjukvård samt tandvård genom att:
 Tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvård och
tandvård
 Främja kontakterna med berörda verksamhetsnämnder
 Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
 Hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(2)

 Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter
 Informera allmänhet, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om
sin verksamhet
 Förutsatt att kommun i länet ingått överenskommelse med Region
Jönköpings län får regionen fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård.
Nämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som regionfullmäktige ger nämnden.

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i
övrigt för frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen.
Beslut:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Siv Kullberg

Gäller från
Version
Dokument ID

2019-01-01
1.0
89484

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 32
Reglemente för länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2021/667
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 118
Reglemente för länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2021/667
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 80
Reglemente för länspensionärsrådet
Diarienummer: RJL 2021/667
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(2)
RJL 2021/667

Reglemente för Länspensionärsrådet
Regionens pensionärsråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan ledamöter för Regionen och pensionärsorganisationerna.
Rådets har aktivt möjlighet att arbeta för förändringar i regionens verksamhet
genom att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av regionens
verksamhetsutbud för de äldres förhållande.

Syfte
Länspensionärsrådets syfte är att:



Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
Verka för att äldres frågor behandlas och synpunkter tas tillvara i
regionens politiska organ.

Initiera frågor inom området samt vara ett forum för opinionsbildning och
kunskapsspridning.

Funktion
Länspensionärsrådets funktion som samverkan- och samrådsorgan fastläggs med
utgångspunkt från nedan angivna uppgifter:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel



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



Samla in synpunkter och ge förslag vid förändringar av
samhällsinsatsernas utformning och förslag till lämpliga anpassningar.



Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning inom
äldreområdet.



Initiera och aktivt verka för informationsinsatser och utbildning inom
äldreområdet.



Verka för integrering av äldrefrågor inom olika verksamhetsområden.



Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av frågor som
berör äldreområdet i den mån det är lämpligt och tidsmässigt möjligt.



Länspensionärsrådet handlägger ej enskilda ärenden.

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

2(2)

Sammansättning
Länspensionärsrådet har följande sammansättning:
Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter och tre ersättare från Regionen,
där minst en av dessa ska ingå i regionstyrelsen.
Ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande bland företrädarna från
pensionärsorganisationerna. Dessa tillsammans med sekreteraren utgör
beredningsgrupp för rådet.
Riksorganisation för pensionärer som genom sin distriktsorganisation bedriver
organiserad verksamhet inom länet ska efter beslut i regionstyrelsen vara
representerad i rådet. Regionstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare från
de pensionärsorganisationer som ska ingå i rådet. Antal ledamöter från respektive
organisation som ska ingå i rådet beslutas utifrån medlemsantal.
Organisation som ingår i Länspensionärsrådet ska före den 1 november det år
regionfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden.

Sekreterare
Tjänsteman från regionledningskontoret är sekreterare i rådet.

Kallelser och protokoll
Kallelse med föredragningslista och handlingar ska skickas till rådets ledamöter
och ersättare minst fyra veckor i förväg.
Protokoll från Länspensionärsrådets sammanträden justeras av ordföranden och
anmäls i regionstyrelsen.

Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i Länspensionärsrådet ska
meddelas till sekreteraren senast tre veckor före utsatt sammanträdesdag.
Beslutat av regionstyrelsen:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 33
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2021/668
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27
 Missiv daterat 2021-04-27
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26
 Reglemente för regionstyrelsen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 119
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2021/668
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Återsända ärendet till parlamentariska nämnden för en förnyad
genomgång, med förslag till justeringar enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Arbetsordningar och reglementen
När jag tittar på arbetsordningarna ser de ut att vara ok. Yttranderätt för viceordföranden i nämnder
finns med.

Reglementen
RS:
§15 Borde det göras ett tillägg om hållbarutveckling analogt med Folkhälsa och sjukvård och Regional
utveckling

§18 Stryk som nämnd. Som nämnd har ju RS både ett strategiskt övergripande ansvar inom olika
områden och ansvar för IT, medarbetare och verksamhet stöd och service. Jämför med § 30
§20 Stryk exempel samordningsförbund. Det blir konstigt att ge det exemplet när sakområdena ligger
inom FS och ANA. Det är en annan sak att representation i samordningsförbunden bör tas ur RS.
RSAU
Det är en märklig strykning av punkter som RSAU ska bereda. Ex RS ansvarar för forskning, vem ska
då bereda detta till RS (§16 i RS reglemente)? Detta gäller ju alla punkter som räknas upp.

Alla tre nämnders arbetsordning bör ha liknande skrivning i §3 dvs strykning av ”via beslut i
regionstyrelsen”.

TIM
§3 Kan miljö/hållbarhet fångas in tydligare i denna paragraf?
Behöver ansvaret för Energikontoret klargöras i reglementet?

Parlamentariska nämnden
Stryk ”av minst”. När vi tillsatte PN var det med utgångspunkt att alla partier har en ledamot och en
ersättare.

Fråga: ska det inte finnas något reglemente för demokratiberedningen?

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-92
Tid:

2021-04-27 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 81
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar
Diarienummer: RJL 2021/668
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

2021-03-26

RJL 2021/675

Arbetsordningar och reglementen för
mandatperioden 2023-2026
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta fram
förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen.
Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan rubricerade arbetsordningar och
reglementen och föreslår regionfullmäktige fastställa dessa utifrån föreslagna
justeringar. Nämnden föreslår även ett tillägg i arbetsordningen för styrelse och
nämnder avseende initiativärenden, se bilagt förslag.

Beslutsunderlag



Rubricerade arbetsordningar och reglementen – gul markering
ändring/tillägg, överstrykning – text bort
Förslag initiativärenden

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Thomas Gustavsson
Ordförande

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt

§ 13
Arbetsordningar och reglementen
Diarienummer:
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer:
RJL 2021/570
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/667
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/668
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet:
RJL 2021/579
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med
föreslagna justeringar samt,
 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och
nämnder i enlighet med bilagt förslag.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett
tillägg i arbetsordningen för styrelse och nämnder avseende initiativärenden,
se bilagt förslag.

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid:

2021-03-26 kl. 09:30

Plats:

Lokal och dylikt
Beslutsunderlag
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen
 Förslag initiativärenden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till
initiativärenden yrkar:
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden
för Socialdemokraterna.
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden,
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas
skall tas fram till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

REGLEMENTE

1(3)
RJL 2021/668

Reglemente för Länsrådet för
funktionsnedsättningar
Länsrådet för funktionsnedsättningar - LFF är ett samverkans- och samrådsorgan
för frågor inom området funktionshinder mellan funktionshinderorganisationerna
och Region Jönköpings län.
Riktlinjer är FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning för att tillförsäkra delaktighet och jämlikhet,
Barnkonventionen, samt regeringens strategi för genomförandet av
funktionshinderpolitiken.
LFF ska aktivt verka för att dessa riktlinjer följs och omsätts i praktisk handling
samt aktivt arbeta för funktionshinderpolitik i Region Jönköpings län

Syfte
LFF:s syfte är att:


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



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

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

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel



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



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



Aktualisera önskemål, prioriteringar och motivera resursförstärkning hos
vederbörande organ.

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE



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



Verka för integrering av personer med funktionshinder inom olika
verksamhetsområden.



Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen av frågor
som berör funktionshinderområdet, i den mån det är lämpligt och
tidsmässigt möjligt.



LFF handlägger inte enskilda ärenden.

2(3)

Organisation, arbetsformer och sammansättning
LFF har följande sammansättning:
Regionstyrelsen förrättar val av tre ledamöter från Region Jönköpings län där
ordföranden i rådet utses av regionen och vice ordförande är representant från
funktionshinderrörelsen.
Funktionshinderrörelsen i länet har 11 representanter. Dessa utses efter samråd
mellan organisationerna att företräda grupperna med nedsatt syn- och hörsel,
kognitiv förmåga, rörelseförmåga och nedsättning p g a medicinska orsaker.
Ungdomsorganisation bör vara representerad. För varje ordinarie
ledamot/representant utses en ersättare. De ledamöter som väljs till LFF ska följa
gängse valperioder.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets sammanträden.

Sammanträden
LFF har fyra sammanträden per år där extra sammanträde ska hållas om rådets
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär detta.

Sekreterare
Tjänsteman från regionledningskontoret är sekreterare i rådet.

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

Kallelser och protokoll
Kallelser till LFF:s sammanträden skickas ut minst fyra veckor i förväg.
För kännedom ska föredragningslistor och protokoll även sändas
länsorganisationernas ordförande.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID

REGLEMENTE

LFF:s protokoll anmäls till regionstyrelsen samt delges också kommunernas
funktionshinderråd.

Ärendegång
Frågor som ledamot eller annan önskar få behandlade i LFF ska meddelas till
sekreteraren senast två veckor före utsatt sammanträdesdag.
Beslutat av regionstyrelsen:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Lena Strand

Gäller från
Version
Dokument ID

3(3)

PROTOKOLL

Parlamentariska nämnden §§ 16-35
Tid:

2021-06-10 kl. 09:30-15:15

Plats:

Regionens hus/Digitalt

§ 20
Valkretsindelning val 2022
Diarienummer: RJL 2021/1074
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige att
 Indelningen av valkretsar inte ändras, utan följer samma indelning
som vid valet 2018, d v s tre valkretsar.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella förändringar av
valkretsar inför valet 2022.
Beslutsunderlag
 Skrivelse till nämnden daterad 2021-06-02
 Protokollsutdrag presidiet 2021-05-31
 Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Anders Gustafsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag om fortsatt tre
valkretsar. I yrkandet instämmer: Samuel Godrén (SD),
Raymond Pettersson (C), Stig-Göran Hultsbo (MP) samt Inger Gustafsson
(L).
Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutat bifalla förslag om fortsatt tre
valkretsar.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2021-06-02

1(1)

RJL 2021/1074

Regionfullmäktige

Valkretsindelning inför valet 2022
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige att
 Indelningen av valkretsar inte ändras, utan följer samma indelning som vid
valet 2018, d v s tre valkretsar.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella förändringar av valkretsar
inför valet 2022.

Beslutsunderlag


Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Thomas Gustafsson
Ordförande

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Siw Kullberg
Kanslidirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105
Tid:

2021-06-23 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 95
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2270
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om
tågdepå i Nässjö.
Sammanfattning
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
 Samverkansavtal med bilagor 1-3
Beslutet skickas till
Jönköpings Länstrafik
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86103
Tid:

2021-06-15 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 91
Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/2270
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om
tågdepå Nässjö.
Sammanfattning
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har
beslut fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal
regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
 Samverkansavtal med bilagor 1-3
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-01

1(1)

RJL 2020/2270

Regionfullmäktige

Samverkansavtal med region
Kronoberg om tågdepå Nässjö
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande samverkansavtal med Region Kronoberg om
tågdepå Nässjö.

Sammanfattning
Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik och Region
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg har tidigare träffat en avsiktsförklaring om
depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/arrende. Därefter har beslut
fattats om byggandet av en ny tågdepå i Nässjö. I samverkansavtal regleras vad
som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen.

Information i ärendet
I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas föreligger behov av en ny
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och
Region Kronoberg. Genom detta avtal regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i
Avsiktsförklaringen och behandlar hyresnivåer samt hur kostnader ska fördelas.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Samverkansavtal med bilagor 1-3

Beslut skickas till
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

RJL 2020/2270

SAMVERKANSAVTAL
SAMVERKANSAVTAL Tågdepå Nässjö
Detta samverkansavtal (”Avtalet
Avtalet”)
Avtalet har denna dag träffats mellan
(1)

Region Jönköpings län/Jönköpings länstrafik,
länstrafik organisationsnummer 232100-0057,
("JLT
JLT");
JLT och

(2)

Region Kronoberg/ Länstrafiken Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065,
("LTK
LTK").
LTK

JLT och Kronoberg benämns nedan gemensamt som ”Parterna
Parterna”
Part”.
Parterna och enskilt som ”Part
Part
1

BAKGRUND

1.1

Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge och Skåne. JLT
och LTK bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken 232100–0255,
Region Kalmar/Kalmar Länstrafik 232100–0073, Region Blekinge/Blekingetrafiken 2321000081 och Region Halland/Hallandstrafiken AB 556225- 2998 (”Best
Beställarna
Beställarna”).
ällarna Krösatågen
kompletterar och samverkar med andra tågsystem samt övrig av Beställarna anordnad
kollektivtrafik inom det geografiska området.

1.2

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023/4 föreligger behov av en ny
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region
Kronoberg. Med anledning av detta träffade Parterna den 2020-11-11 en Avsiktsförklaring
om depå och Överenskommelse om Fastighetsförvärv/Arrende, bilaga 1
(”Avsiktsförklaringen”).

1.3

Parterna har därefter beslutat att uppföra en depå (”Depån
Depån”)
Depån för tågunderhåll, med
placering i Nässjö. Depån kommer att uppföras på del av fastigheten Nässjö Nässjö 13:2
(”Fastigheten
Fastigheten”),
Fastigheten som ägs av Trafikverket. Trafikverket har upplåtit arrenderätt till Fastigheten
till RJL Tågdepån Nässjö AB org. nummer 559254-2582 (”NyAB
NyAB”),
NyAB ett av Region Jönköpings
län helägt dotterbolag. NyAB hyr i sin tur ut Fastigheten till JLT, enligt villkoren i bilaga 2
(”Hyr
Hyresavtalet
Hyresavtalet”).
esavtalet Depån kommer sedan att hyras ut i andra hand av JLT till det trafikföretag
(”Trafikföretaget
Trafikföretaget”)
Trafikföretaget som har ansvar för att utföra Krösatågstrafik åt Beställaren, enligt särskilt
upprättat andrahandsavtal (”Andrahandsavtalet
Andrahandsavtalet”).
Andrahandsavtalet Trafikföretagets åtagande omfattar även
fordonsunderhåll och Depån kommer att nyttjas för sådant underhåll av Beställarnas fordon.

1.4

Genom detta Avtal regleras vad som angivits i punkt 2.9-2.13 i Avsiktsförklaringen. I övrigt
gäller Avsiktsförklaringen oförändrad i de delar som inte redan har genomförts eller
hanterats på annat sätt.
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2

SAMARBETETS OMFATTNING
OMFATTNING
Etablering

2.1

NyAB är beställare av byggentreprenaden för Depån och har haft ansvaret för att ordna
finansiering för kostnader kopplade till etableringen av Depån. Parterna har dock varit
delaktiga i och är överens om den initiala utformningen av Depån.

2.2

Depån kommer preliminärt att tillträdas av JLT den 1 februari 2023 i enlighet med
Hyresavtalet.

2.3

JLT ska hålla LTK informerad om eventuella förändringar i tidplanen för tillträdet.
Förvaltning

2.4

NyAB har det huvudsakliga ansvaret för att driva och förvalta Depån utifrån ett ekonomiskt
långsiktigt hållbart sätt enligt självkostnadsprincipen, i den mån ansvaret inte överförts på
JLT enligt Hyresavtalet.

2.5

Depån hyrs ut till Trafikföretaget i andra hand på villkor enligt Andrahandsavtalet i samband
med upphandling av drift och/eller underhåll av Fordon inom Krösatågen
(”Trafik
Trafikåtagandet
Trafikåtagandet”).
åtagandet Hyresperioden för Andrahandsavtalet motsvarar avtalstiden i
Trafikåtagandet.

2.6

Depåhyran och övriga villkor för Andrahandsavtalet gentemot Trafikföretaget fastställes i
utredningsfasen för kommande upphandlingen av Trafikföretaget.

2.7

Inom ramen för JLT:s ansvar enligt Hyresavtalet samt enligt Andrahandsavtalet har Parterna
ett delat ansvar för Depån i förhållande till Parts trafikvolym i Krösatågen, beräknat genom
Parts andel av totala fordonskilometer enligt av Trafikverket fastställd tågplan
(”Trafikvolym
Trafikvolym”).
Trafikvolym

2.8

Parterna ska vara överens om större ombyggnationer eller tillbyggnader av Depån eller
andra liknande större investeringar.

2.9

Om inte Parterna kan nå enighet avseende förvaltning, ombyggnationer, tillbyggnationer och
liknande ska beslut fattas på grundval av uppfattningen av den Part som har det största
ansvaret för Depån, enligt beräkningsprinciperna i punkt 2.7.
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Ekonomiskt ansvar
2.10 Parterna har kommit överens om principerna för hyressättningen av Depån. Hyresavtalet
mellan NyAB och JLT innebär en inledande årshyra om [39 830 000 ] kronor i
grundhyra/kallhyra. Därutöver tillkommer uppräkning med avtalat index, kostnader för drift
och underhåll m.m.
2.11 Kostnaderna för Depån ska fördelas mellan Parterna i förhållande till respektive Parts
Trafikvolym i Krösatågen.
2.12 Part svarar för sin andel av Trafikvolymen i Krösatågen. Part svarar även för den andel av
Trafikvolymen som avser annan Beställare med vilken denna Part har ingått
överenskommelse om trafik inom Krösatågen (förutsatt att överenskommelsen innefattar ett
nyttjande av Depån). Vid detta Avtals ingående (T21) är fördelningen mellan Parterna 71
procent hos JLT (inkl Hallandstrafiken) och 29 procent hos LTK (inkl Skånetrafiken). LTK ska
därmed ersätta JLT med 29 procent av nettot av JLT:s hyreskostnader till NyAB, efter
avräkning av JLT:s hyresintäkt genom upplåtelsen av Depån i andrahand till Trafikföretaget.
2.13 LTK ska betala den löpande ersättningen enligt punkt 2.12 till JLT [kvartalsvis senast den sista
vardagen innan varje kalenderkvartals början].
2.14 För det fall LTK:s andel av Trafikvolymen i Krösatågen, eller sådan annan Beställarens andel
för vilken LTK svarar enligt punkt 2.12, skulle förändras ska beräkningen av LTK:s andel av
kostnaderna för Depån enligt punkt 2.12 justeras i motsvarande mån med verkan från den 1
januari året efter att sådan förändring har skett.
2.15 LTK ska även ersätta JLT för övriga kostnader som kan komma att uppstå för Depån, med
fördelning enligt beräkningsprinciperna i punkt 2.11-2.12.
2.16 Part har rätt att teckna fristående samverkansavtal avseende Depån med annan Beställare
efter godkännande från den andra Parten. Volymen från trafik enligt sådant samverkansavtal
ingår i Partens åtagande i 2.12. Part har rätt att i denna situation i sin tur vidarefakturera
Parts kostnader enligt detta Avtal. Om sådan vidarefakturering sker är Part skyldig att
informera andra Parten om detta
2.17 Parterna har ett solidariskt ansvar för vakansrisk i Depån, för det fall Depån inte ska nyttjas
för underhåll eller vidare uthyrning av Depån på annan grund inte kommer till stånd.
Parternas andel av vakansrisken motsvarar Parternas andel av Trafikvolymen av Krösatågen.
Kostnad under vakans fördelas mellan Parterna, där andelen av kostnadsansvaret beräknas
genom medelvärdet av Parts årliga Trafikvolymer i Krösatågen under de senaste 10 åren
innan upphörande.
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2.18 Vid upphörande av arrendeförhållandet mellan Trafikverket och NyAB ska eventuella
kostnader för avveckling av Depån, tillsammans med eventuella ännu ej täckta
investeringskostnader, fördelas mellan Parterna, där andelen av kostnadsansvaret beräknas
genom medelvärdet av Parts årliga Trafikvolymer i Krösatågen under de senaste 10 åren
innan upphörande.
2.19 Part är medveten om att NyAB, efter godkännande av Parterna, kan komma att hyra ut del
av Depån till tredje man, i den mån Hyresavtalet och JLT:s uthyrning i andra hand
Trafikföretaget ger utrymme för det. Eventuell reducering av kostnaderna för Depån på
grund av sådan upplåtelse ska tillgodogöras respektive Part i förhållande till Parts andel av
Trafikvolymen.
3

3.1

4

4.1

5

SAMRÅD OCH LOJALITET

Parterna ska samarbeta och agera i samråd inom ramen för detta Avtal. Samarbetet ska
präglas av öppenhet och konstruktivitet. Part ska även i övrigt lojalt verka för samarbetets
bästa och ska i enlighet med denna bestämmelse utan oskäligt dröjsmål meddela andra
Parten om förhållanden som kan innebära förändring av förutsättningarna för samarbetets
genomförande. Part får inte företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda
otillbörlig fördel åt sagda Part eller annan till nackdel för andra Parten, utan Parterna ska
agera lojalt och redligt gentemot varandra.
PARTERNAS RÄTTSLIGA STÄLL
STÄLLNING
TÄLLNING

Parterna är självständiga offentliga aktörer och äger inte rätt att på något sätt företräda
varandra eller annars rättsligt binda varandra.
AVTALSTID

5.1

Detta Avtal träder i kraft vid dess undertecknande men ska börja tillämpas av Parterna från
och med [ååmmdd] och löper parallellt med arrendeavtal som har träffats mellan
Trafikverket och NyAB avseende Fastigheten (”Arrendeavtalet
Arrendeavtalet”),
Arrendeavtalet bilaga 3.

5.2

Avtalet upphör utan krav på särskild uppsägning då Arrendeavtalet upphör, oberoende av
om Arrendeavtalet upphör till följd av att dess avtalstid löpt ut, om uppsägning skett eller av
annat skäl.

5.3

Ett nytt samverkansavtal mellan Parterna avseende Depån för tiden efter att Arrendeavtalet
har upphört ska föregås av en förhandling.
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6

ÖVRIGT

6.1

Part har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan direkt eller
indirekt helägd juridisk person. Överlåtande Part kvarstår dock som Part i detta Avtal och är
solidariskt ansvarig för övertagande juridisk persons samtliga förpliktelser. Annan överlåtelse
av Avtalet får inte ske utan den andra Partens föregående skriftliga medgivande.

6.2

Om någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller på annat sätt
inte kan göras gällande ska detta inte få till följd att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I sådant
fall ska Parterna göra de jämkningar av Avtalet som skäligen är påkallade och som
åstadkommer samma mål där balansen mellan Parternas förpliktelser ska bibehållas.

6.3

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade
och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

7

LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

7.1

Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal.

7.2

Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.
Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Ort och datum

Region Jönköpings län/Jönköpings
län/Jönköpings länstrafik

Region Kronoberg/Länstrafiken
Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg

__________________________________

__________________________________

____________________________________

__________________________________
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HYRESAVTAL
- avseende lokal

1(6)

Datum

Kontraktsnummer

8 juni 2020

Tågdepån 001

Objektsnummer

Diarienummer

Del av Nässjö 13:2

Hyresvärd
Org-/Personnr

RJL tågdepån Nässjö AB

559254-2582

Hyresgäst(er)
Org-/Personnr

Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik

232100-0057
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress
Gata

Trappor/hus

Impregneringen 1
Kommun

Lägenhetsnr

Fastighetsbeteckning

571 42 Nässjö

del av Nässjö Nässjö 13:2

Aviseringsadress

Ändamålet med förhyrningen
Hyresobjektet ska användas till

X Tågdepå och service för upphandlad Krösatågstrafik 2021, innefattande tågdepå och

serviceytor inklusive kontor, tvätthall och städplattformar, verkstad,
uppställningsplatser för tåg parkeringsplatser m.m.

Bilaga nr
Enligt beskrivning i bilaga.

Hyresobjektets skick
Hyresobjektet hyrs ut i
befintligt skick.
Bilaga nr

X

avtalat skick enligt bilaga.

1

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.

Bilaga nr

Hyresobjektets omfattning
Enligt följande
Kontorsyta

Butiksyta
Våningsplan

Våningsplan

Yta i kvm ca

Yta i kvm ca

Våningsplan

Summa ca
Yta i kvm ca

Våningsplan

Yta i kvm ca

Butiksyta
Kontorsyta

Övrig yta

Lageryta
Våningsplan

Summa ca

Våningsplan

Yta i kvm ca

Yta i kvm ca

Total yta i kvm ca

Lageryta
Övrig yta

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.

X

Framgår av bifogade ritning(ar). samt

Bilaga nr

2

av bilaga 1 Särskilda bestämmelser,

Till hyresobjektet hör
X

Tillfart för i och urlastning med fordon

Skyltplats

X

Parkeringsplats(er) för ca

Garageplats(er) för

25

bil(ar)

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

Plats för skåp eller automat
bil(ar)

Sign

Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning
Från och med den

2023-02-01

till och med den 2043-12-12

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast
Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med

9

månad(er) före hyrestidens utgång.

år

månad(er)

Hyra
37 945 000 kr per år utgörande

total hyra

X

hyra exklusive nedan markerade tillägg.

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

kalendermånads början

genom insättning på
plusgiro nr

bankgiro nr

X

kalenderkvartals början

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

Indexjustering av hyran
Bilaga nr

X

3

Justering av hyran ska ske enligt bilaga

Fastighetsskatt
Bilaga nr

X

Ingår i hyran

Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
el
X VA
X värme
Betalning
Ingår i hyran
Hyresgästen har eget abonnemang

X

El

X

VA

X

Värme

X

Varmvatten

X

X

varmvatten

X

kyla

Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilaga

ventilation
Bilaga nr

Kyla
Ventilation

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

X

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.

Bortforsling av avfall
X

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.
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
Bilaga nr
Ingår i hyran

X

Regleras i bilaga

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen

Snöröjning och sandning
Bilaga nr

Ingår i hyran

Ombesörjs och bekostas av hyresgästen

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

X

1

Regleras i bilaga

Sign

Sign

3(6)

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) 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
b) 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

100

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
X

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt
X

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
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.

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.
Bilaga nr

X

1

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

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
Bilaga nr

X

4

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

Myndighetskrav
Hyresvärden

X

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
Hyresobjektet hyrs ut
utan för verksamheten särskild avsedd inredning.

Bilaga nr

X

1 och 5

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.

Underhåll
Hyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av
hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning.

Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nr

Hyresgästen 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

Bilaga nr

1 och 5
Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.
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.

X

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

X

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

1 och 5

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.

Ledningar för telefoni och datakommunikation
Hyresvärden

X

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

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

För hyresvärdens försäkringsansvar gäller bestämmelserna i bilaga 1

Skador p.g.a. yttre åverkan
Hyresvärden

X

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

X

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.

X

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.

Bilaga nr

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
borgen ställd av

deposition med ett belopp om

ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom
bankgaranti intill ett belopp om

Bilaga nr

annan säkerhet i form av

insatt på bankkonto nr

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
Bilaga nr

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

Särskilda bestämmelser
Bilaga 1 Särskilda bestämmelser
Bilaga 2 Ritningar
Bilaga 3 Index
Bilaga 4 Brandskyddsklausul
Bilaga 5 Gränsdragningslista

Bilaga nr

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

Jönköping 2020-

-

Hyresvärd

RJL tågdepån Nässjö AB

Ort och datum

Jönköping 2020-

-

Hyresgäst

Region Jönköpings län

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Hyresgäst

Maria Frisk, Jane Ydman

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Överenskommelse om avflyttning
Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den
senast den dagen.
Ort och datum

Ort och datum

Hyresvärd

Hyresgäst

och hyresgästen förbinder sig att avflytta från hyresobjektet

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Överlåtelse
Detta hyresavtal överlåts fr.o.m.
Frånträdande hyresgäst

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Ny hyresgäst
Org-/Personnr

Namn
Gatuadress

Postnr

E-postadress

Telefonnr

Aviseringsadress
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Hyresvärden godkänner överlåtelsen
Ort och datum

Hyresvärd

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare
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Postort

Arrendeavtal

TRV 2020/10484

Avtalsnummer
Jordägare

Staten genom Trafikverket

orgnr: 202100 - 6297

Arrendator

RJL tågdepån Nässjö AB

Orgnr: 559254-2582

TMALL 0151 Arrendeavtal omfattande del av järnvägsnät ver 1.0

Fakturaadress

RJL tågdepån Nässjö AB
Box 1024
551 11 Jönköping
RJL tågdepån Nässjö AB
Box 1024
551 11 Jönköping

Arrendeställe

Del av Trafikverkets fastighet Nässjö Nässjö 13:2. Arrendeställets läge framgår av
karta bilaga 1.
Avgränsning och överlämningspunkter för järnvägsanläggning anges i anslutningsavtal, bilaga 2.

Ändamålet
med upplåtelsen

Ändamålet med upplåtelsen innebär att arrendatorn har rätt att uppföra, anlägga
och bibehålla byggnader, anläggningar och funktioner för underhåll av järnvägsfordon.
Verksamhet som strider mot det angivna ändamålet är inte tillåten.

Avtalstid,
Avtalstiden är 2020 – 08 – 01 t o m 2070 – 12 – 31 och förlängs med 7 år i sänder,
uppsägning om inte uppsägning sker senast 7 år före avtalstidens utgång
och förlängning

Arrendeavgift

Grundavgiften är 400000kr/år och ska betalas årsvis i förskott enligt avisering. Förfallodag är 31/12.
Trafikverket äger rätt att utan uppsägning ändra arrendeavgiften i enlighet med följande. Arrendeavgiften är en basavgift anpassad till indextalet för oktober månad år
2021 enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Skulle indextalet
någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, ska basavgiften justeras med det procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastalet.
Indexomräkning ska göras med hela procenttal. Omräknad arrendeavgift ska aldrig
sättas lägre än föregående års arrendeavgift. Ändring av arrendeavgiften ska alltid
ske fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
Vid försenad betalning ska Arrendatorn dels erlägga ränta enligt räntelagen
(1975:635), dels ersättning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader
m.m. i den mån ersättningsberättigade åtgärder vidtagits.
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Skulle under arrendetiden oförutsedda kostnadsökningar uppkomna för fastigheten
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift
eller annan pålaga som riksdag, regeringen eller annan myndighet kan komma att
besluta om, ska Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till Jordägaren för på arrendestället belöpande andel (arrenderad yta i förhållande till fastighetens yta) av den årliga kostnadsökningen för fastigheten. Sådan ersättning ska erläggas enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning.
Uppförande
av byggnader, anläggningar
m.m. under
arrendetiden

Vill Arrendatorn uppföra byggnader och anläggningar under arrendetiden utöver vad
som anges för ändamålet inom detta avtal, får dessa uppföras först efter Trafikverkets skriftliga godkännande. Byggnader och anläggningar som Arrendatorn uppför
inom arrendestället tillhör denne.

Väg/Vägar

Arrendator svarar för väghållning inom arrendestället. Jordägaren har rätt att nyttja
vägar inom arrendestället för åtkomst och tillsyn av egen anläggning inom fastigheten.
Om jordägaren åläggs vägunderhåll genom anläggningsförrättning eller annan myndighets beslut avseende tillfartsvägar till arrendestället skall den kostnaden belasta
arrendatorn enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning.

Grind,
stängsel

Arrendatorn äger rätt att inhägna området. Om inhägnad sker mot Trafikverkets
spåranläggning ska detta ske i samråd med ansvarig inom Trafikverket för bandel
817.

Arrendatorns rätt
att anlita
annan för
verksamhetens bedrivande

Parterna är överens om att Arrendatorn har möjlighet att anlita tredje part för att
helt eller delvis bedriva ovan angivna verksamhet inom arrendestället och för att
nyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som tillkommer Arrendatorn enligt
detta avtal.
Även om tredje part anlitas så är det dock Arrendatorn som gentemot Trafikverket
bär det fulla ansvaret för fullgörandet av de skyldigheter och rättigheter som tillkommer Arrendatorn enligt detta avtal.
Om Arrendatorn anlitar sådan tredje part ska Arrendatorn skriftligen underrätta
Trafikverket om detta samt i skriftligt kontrakt förplikta den tredje parten att bedriva
verksamheten enligt bestämmelserna i detta avtal och andra avtal som tecknas i anslutning till detta avtal.

Arrendatorns rätt
att upplåta
nyttjanderätt

Parterna är överens om följande villkor för vidareupplåtelse:
•

När tågdepån är färdigbyggd har Arrendatorn RJL tågdepån Nässjö AB rätt
att, på skäliga villkor, och för ovan angivet ändamål, upplåta tågdepån i sin
helhet till Region Jönköpings län (Jönköpings Länstrafik) med organisationsnummer 232100 – 0057.

•

Jönköpings Länstrafik är den part inom Region Jönköpings län som upphandlar trafikföretag för utförande av underhåll av järnvägsfordon inom tågdepån. Jönköpings Länstrafik har för ändamålet rätt att, på skäliga villkor,
upplåta hela eller delar av depån till det eller de trafikföretag som upphandlas.

•

I ovan angiven rätt att upplåta menas de utrymmen i byggnader och anläggningar inom den mark som omfattas av arrendeavtalet med RJL tågdepån
Nässjö AB.
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Arrendatorn RJL tågdepån Nässjö AB bär det fulla ansvaret för att inget villkor i de
avtal som tecknas med Jönköpings Länstrafik och som Jönköpings Länstrafik tecknar med upphandlade trafikföretag, undanröjer eller går utöver de skyldigheter och
rättigheter som tillkommer Arrendatorn enligt detta avtal.
Skick

Arrendestället utarrenderas i sitt vid tillträdet befintliga skick. Arrendatorn är skyldig att hålla arrendestället i ett vårdat skick och därvid följa Trafikverkets föreskrifter.
På arrendestället får ej uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse
som bedrivs på området. Om skyldighet att söka tillstånd till uppsättandet av sådana
anordningar föreskrivs i lag, skall arrendatorn söka och bekosta erforderliga tillstånd.
Om det vid iordningställandet av arrendestället uppkommer överskottsmassor ska
dessa bortföras från arrendestället.

Tillträde

Trafikverkets personal, eller Trafikverkets uppdragstagare, ska för arbeten och tillsyn
äga tillträde till arrendestället och för ändamålet ha möjlighet att nyttja arrendeställets tekniska försörjning.

Teknisk för- Arrendatorn svarar för att upprätta och underhålla alla anläggningar som krävs för
sörjning
arrendeställets tekniska försörjning, exempelvis för vatten och avlopp, avledning av
spill- och dagvatten, belysning, tillfartsvägar och vägar inom området, stängsel och
övrigt skalskydd m.m. Dagvatten får ej avledas mot Trafikverkets järnvägsanläggning.
Arrendatorn är vidare skyldig att skaffa alla tillstånd som krävs för detta liksom att
ingå alla nödvändiga avtal. Arrendatorn ansvarar således själv för att skaffa alla
abonnemang och tjänster som behövs för verksamheten, exempelvis leverans av el,
VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation, renhållning, snöröjning och
sandning inom arrendestället och på sådana gatudelar/vägar intill arrendestället
som Arrendatorn nyttjar.
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Ledningar

Med ledningar avses alla typer av ledningar och/eller kulverteringar, i eller ovan
mark, för exempelvis el, VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation.
Arrendatorn är skyldig att låta Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets tillstånd, utan ersättning inom arrendestället anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja, eller ta bort ledningar.
Arrendatorn är också skyldig att tåla intrång eller olägenhet med anledning av sedvanligt underhåll på ledning, utan annan rätt till ersättning än för skada på Arrendatorn tillhörig byggnad eller anläggning.
Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets tillstånd, ska samråda med Arrendatorn innan åtgärder enligt ovan vidtas i syfte att undvika sådan skada eller olägenhet
som inte rimligen kan tålas.
Om Arrendatorn har för avsikt att vidta åtgärd som riskerar att påverka eller skada
ledning ska Arrendatorn begära kabelanvisning från Trafikverket.

Verksamhetsansvar

Arrendatorn ska svara för alla nödvändiga tillstånd som erfordras för Arrendatorns
uppförande, förnyelse samt drift och underhåll av anläggning.
I den mån det för arrendestället finns gällande tillstånd till vattenverksamhet har Arrendatorn ansvaret för att fullgöra vad som därigenom åligger tillståndshavaren (avseende underhåll m.m.), även om Trafikverket inte inlett något förfarande för att befria Trafikverket från detta ansvar. Om Arrendatorn försummar sina skyldigheter i
detta avseende är Arrendatorn ansvarig för att ersätta all skada till följd härav, oavsett om ersättningskrav framställts gentemot Arrendatorn eller gentemot Trafikverket.
Arrendatorn har, i förhållande till Trafikverket, allt ansvar för kostnader som uppkommer till följd av Arrendatorns verksamhet under avtalstiden.
Arrendatorn ska tillse att det inom arrendestället inte bedrivs verksamhet som ger
upphov till sådan föroreningsskada som avses i 10 kap. 1 § miljöbalken. Om sådan
skada ändå skulle uppkomma till följd av verksamheten inom arrendestället, exempelvis på grund av olyckshändelse, är Arrendatorn ansvarig för att fullt ut avhjälpa
den förorening som således uppkommit.

Ansvar för
förorenade
områden

Trafikverket ansvarar för föroreningar som har uppkommit före Arrendatorns tillträde till arrendestället, med nedan angivna undantag för kostnader för åtgärder som
blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering av arrendestället. Trafikverket
har rätt till tillträde till arrendestället för att fullgöra detta ansvar.
Arrendatorn ansvarar för att vid detta avtals upphörande ska Arrendestället vara
brukligt för samma verksamhet som vid tidpunkten för tecknandet av detta avtal. Arrendatorn ska vid arrendets slut genom undersökning eller liknande sätt visa att
ingen förorening har skett.
Arrendatorn ska meddela Trafikverket om det uppkommer föroreningar under arrendetiden.
Vid exploatering ansvarar Trafikverket för kostnader för åtgärder som till följd av
föroreningssituationen hade behövts utföras även om exploateringen inte hade ägt
rum. Trafikverket ska inom ett år från kostnadens uppkomst ersätta Arrendatorn för
sådana kostnader. Arrendatorn är ansvarig för att bekosta alla övriga åtgärder av föroreningar som blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering.

Buller och
andra miljöstörningar

Det åligger Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som medför
sådan ersättningsgill skada som omnämns i 32 kap. miljöbalken (miljöskada) eller
författning som trätt i nyssnämnda lagrums ställe.
Det åligger vidare Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som
medför att det uppstår buller eller andra former av störningar som utgör eller kan utgöra fara eller olägenhet för hälsa och/eller miljö enligt de normer som tillsynsmyndighet, domstol eller annan myndighet finner tillämpliga. Av särskild vikt är att riktvärden eller andra normerande värden för buller under natt och helg inte överskrids.
Arrendatorn har allt civil- och offentlighetsrättsligt ansvar för verksamheten, och Arrendatorn bär således det fulla ansvaret för det fall att villkoren i denna bestämmelse
inte efterlevs.

Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin
verksamhet på arrendestället.

Skadestånd

Trafikverket är inte ansvarigt för skada på arrendestället eller Arrendatorn tillhörig
egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje
man eller annan omständighet som Trafikverket inte råder över.
Arrendatorn förbinder sig att hålla Trafikverket skadeslöst i händelse av att krav på
skadestånd och/eller annan kompensation från tredje man och därmed sammanhängande kostnader drabbar Trafikverket till följd av Arrendatorns verksamhet och
nyttjande av arrendestället.
Trafikverket ska utan dröjsmål underrätta Arrendatorn ifall sådant krav skulle riktas
mot Trafikverket, och ska vidare samråda med Arrendatorn inför eventuella förlikningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Trafikverket får
inte utan Arrendatorns samtycke vare sig ingå förlikning med tredje man, till någon
del medge tredje mans talan eller vitsorda belopp i sådan rättegång som här avses.
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Arrenderät- Arrenderätten får inte utan Trafikverkets skriftliga medgivande användas som säkerten som sä- het för Arrendatorns åtagande gentemot tredje man.
kerhet
Ändringar
och tillägg
m.m.

Ändring av eller tillägg till detta avtal, liksom medgivande enligt bestämmelserna i
detta avtal eller enligt lag, ska avfattas skriftligen för att vara gällande mellan parterna

Skyddsföre- Arrendatorn ska iaktta de föreskrifter som Trafikverket tillämpar för mark, upplag,
skrifter
byggnader och liknande vid elektrifierat spår, se bilaga 3. Om Arrendatorn bryter
m.m.
mot dessa bestämmelser ska Arrendatorn hålla Trafikverket skadeslös dels för egen
skada, dels för vad verket kan tvingas utge till tredje man med anledning av skadan.
Ansvar enligt ellagstiftningen

Arrendatorn ska uppfylla kraven i starkströmsföreskriften (2009:22) samt övriga bestämmelser som gäller för den som äger eller råder över en elanläggning. Bland övriga bestämmelser kan särskilt framhållas följande:
•
•
•
•

•

ELSÄK-FS 2008:1 om hur elektriska anläggningar ska vara utförda (som utförande anses även ombyggnad eller utvidgning av en befintlig starkströmsanläggning),
ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning,
ELSÄK-FS 2008:3 om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar,
ELSÄK-FS 2011: om anmälan av ibruktagande av kontaktledning och
ELSÄK-FS 2012:1 om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar.

Avtalets
Såvida inte annan skriftlig överenskommelse träffas ska Arrendatorn senast på frånupphörande trädesdagen återlämna det upplåtna området i avstädat och för Trafikverket godtagbart skick, fritt från byggnader och anläggningar som tillhör Arrendatorn. Kostnader
för inte avstädat område vid frånträdesdagen debiteras Arrendatorn. Arrendatorn
har rätt att närvara vid jordägarens syn efter avtalets upphörande.
Någon skyldighet för jordägaren att inlösa anläggningar eller andra nedlagda kostnader på arrendestället skall ej föreligga. Bestämmelserna i jordabalken 11 kap 5-6a §§
gäller ej i detta avtal.
Övriga villkor

Parterna är ense om att Arrendatorns väsentliga brott mot detta avtal och/eller
andra avtal som tecknas i anslutning till detta avtal utgör ett åsidosättande av sådan
avtalsenlig skyldighet vars fullgörande är av synnerlig vikt för Trafikverket.
De avtal som parterna till dags dato har tecknat i anslutning till detta avtal är följande:
• Anslutningsavtal, bilaga 2.
Om Arrendatorn begår väsentliga brott mot detta avtal eller andra avtal som tecknas
i anslutning till detta avtal och inte vidtar rättelse inom sex månader från det att Trafikverket skriftligen anmodat om rättelse är arrenderätten förverkad och Trafikverket berättigat att
• säga upp detta avtal till upphörande 12 månader efter rättelseperiodens utgång, och att
• lösa in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av
arrenderätten.
Arrendatorn har å sin sida rätt att säga upp avtalet i förtid om Trafikverket
• grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal eller andra avtal som
tecknas i anslutning till detta avtal, eller
• upphör med underhåll av eller lägger ner intilliggande del av järnvägsnät,

TMALL 0151 Arrendeavtal omfattande del av järnvägsnät ver 1.0

varvid Trafikverket, om Arrendatorn så begär i samband med uppsägningen, ska lösa
in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av arrenderätten.
Ersättning
vid inlösen

Om arrendeavtalet upphör innan arrendetidens slut och Trafikverket ska lösa in Arrendatorns byggnader och anläggningar så ska ersättning utgå med marknadsvärde.

Bilagor

1 Karta

2 Anslutningsavtal

3. Elsäkerhetsföreskrifter
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Underskrift Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Datum:

Datum:

Staten genom Trafikverket

RJL tågdepån Nässjö AB
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Bilaga till kontrakt om anläggning,
underhåll och trafikering av industrioch sidospår

Kontraktsparter

FÖRESKRIFTER för mark, upplag byggnader
o. dyl. vid elektrifierat spår
(Med byggnader avses förutom husbyggnader
även transport- och lyftanordningar o. dyl.)
Bilaga till kontrakt om arrende av mark

X

Sgr

Dnr

613 2 4749

A. Allmänna föreskrifter
Innehavare av markområde eller byggnad intill elektrifierat spår får inte motsätta sig att de
säkerhetsanordningar utförs eller att de varningsskyltar o. dyl. sätts upp som Trafikverket anser nödvändiga
med hänsyn till faran för olycksfall genom inverkan av elektrisk ström. Innehavare är vidare skyldig att
informera all personal på området eller i byggnaden om järnvägens elektriska anläggningars farlighet genom
instruktion i Trafikverkets föreskrift dK<ϮϬϭϯ͗ϬϮϴϵ͘


Arbete får inte utföras på sådan plats och på sådant sätt, att risk därvid kan uppstå för att person, direkt
med någon kroppsdel eller indirekt med något föremål kommer spänningssatta anläggningsdelar närmare
än 1,4 meter. Mindre avstånd kan anses tillräckligt om de spänningsförande delarna är effektivt
avskärmade. Större avskärmning är nödvändigt om arbetet utförs med hjälp av redskap vilkas rörelser är
svåra att kontrollera. För användning av arbetsmaskiner och kranar vid spänningssatt kontaktledning gäller
Trafikverkets föreskrift BVF 1921 kapitel 10.



Öppna järnvägsvagnar får i samband med arbete handlastas och handlossas under en spänningssatt
kontaktledning om nedanstående tre villkor är uppfyllda.
1. Personalen ska vara instruerad om gällande elsäkerhetsregler och riskerna vid arbete under
spänningsförande spänningssatta ledningar.
2. Den som lastar eller lossar ska uppehålla sig på ett plan vars avstånd till kontaktledningen är
minst 3,5 meter.
3. Lastningen och lossning ska utföras så att personal eller last inte kan komma in i närområdet
(1,4 meter från spänningssatt anläggningsdel).



Innan nybyggnads-, ändrings- eller underhålls arbeten på börjas och innan snöskottning från tak på
byggnad invid elektrifierat spår igångsättes ska Trafikverket underrättas, så att anvisningar för arbetet kan
lämnas och vid eventuell behövlig bevakning ordnas. Bevakning ska bekostas av byggnadens innehavare.

B. Föreskrifter om byggnaders placering
Det horisontella avståndet mellan spänningsförande del i närmaste högspänningsledning och en byggnad eller
någon byggnadsdel ska vara minst 5 meter när det är vindstilla. För byggnader avsevärt högre än
högspänningsledningen framgår minsta avstånd mellan spänningsförande del i högspänningsledningen och
byggnaden av figur 1.

Figur 1
C. Föreskrifter om upplags placering
Ett utrymme som disponeras för upplag, får inte sträcka sig in i säkerhetszonen (minst 2,20 meter från
närmaste räl).
Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningsförande
anläggningsdel än 4 meter.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 149
Delårsrapport uppdrag till RLK
Diarienummer: RJL 2021/136
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras
ner med 80 miljoner kronor, i enlighet med förslag till
omdisponering.
Regionstyrelsen
 Godkänner att nämnden för folkhälsa och sjukvård kompenseras
2021 med 243 miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade
till coronapandemin.
 Godkänner att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
kompenseras med 124 miljoner kronor 2021 för att täcka förlorade
kollektivtrafikintäkter kopplade till coronapandemin.
 Omdisponeringsbesluten förutsätter regionfullmäktiges beslut om
justering av budgeterat årsresultat.
Sammanfattning
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april
beslutade Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) meddelar att moderaterna deltar ej i dagens beslut
utan återkommer vid styrelsens behandling av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Omdisponeringar av budget för att
kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är
direkt kopplade till coronapandemin
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna att Region Jönköpings läns budgeterade resultat justeras ner
med 80 miljoner kronor, i enlighet med förslag till omdisponering.
Regionstyrelsen
 Godkänner att nämnden för folkhälsa och sjukvård kompenseras 2021 med
243 miljoner kronor för att täcka merkostnader kopplade till
coronapandemin.
 Godkänner att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö kompenseras
med 124 miljoner kronor 2021 för att täcka förlorade
kollektivtrafikintäkter kopplade till coronapandemin.
 Omdisponeringsbesluten förutsätter regionfullmäktiges beslut om justering
av budgeterat årsresultat.

Sammanfattning
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april beslutade
Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på
omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade kostnader/minskade
intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin.

Information i ärendet
Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per april beslutade
Regionstyrelsen att ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på
omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade kostnader/minskade
intäkter som är direkt kopplade till coronapandemin. Förslaget ska redovisas vid
regionstyrelsens arbetsutskott den 28 juni 2021 för beslut i regionstyrelsen augusti
2021.
Styrelsen noterar att de tre nämnderna påverkas på olika sätt av pandemin, både
vad gäller kostnader/intäkter och andra mål. Sedan pandemin bröt ut har det varit
uttalat att extra kostnader på grund av pandemin inte ska vara ett hinder för att
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förhindra smittspridning, ge god vård och stöd till näringslivet. Det är orimligt att
kräva budget i balans i nämnderna 2021 när pandemin kraftigt påverkar
måluppfyllelse. Styrelsen vill dock påpeka att nämnden för folkhälsa och sjukvård
och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö behöver se över kostnader/intäkter
som inte är relaterade till pandemin och ha en plan för hur dessa ska hanteras
framöver.
Regionledningskontoret föreslår att kompensation ges till nämnden för folkhälsa
och sjukvård (FS) och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) för
redovisade merkostnader/minskade intäkter i samband med delårsrapport per april
2021.
Merkostnader inom FS nämnden bedöms uppgå till 308 miljoner kronor 2021.
(varav Medicinsk vård 125 miljoner kronor, Kirurgisk vård 175 miljoner,
Psykiatri, Rehabilitering, Diagnostik 8 miljoner). För att finansiera FS nämndens
merkostnader föreslås att 65 miljoner kronor av de 75 miljoner kronor som är
budgeterade för ”Uppskjuten vård” disponeras för att täcka merkostnader.
Resterande 243 miljoner kronor finansieras genom att Regionstyrelsen tilldelar
medel från provtagningsersättning (138 miljoner kronor), merkostnadsansökan
december 2020 (35 miljoner kronor) samt tillkommande medel från
vårändringsbudgeten (70 miljoner kronor).
Minskade intäkter och merkostnader inom TIM bedöms uppgå till 124 miljoner
kronor efter att hänsyn tagits till att Region Jönköpings län får extra stöd för
förlorade biljettintäkter på 42 miljoner kronor. För att finansiera TIM nämndens
underskott med anledning av coronapandemin föreslås att delar av
regionstyrelsens reserverade medel för oförutsett, 45 miljoner kronor nyttjas. För
att finansiera resterande 80 miljoner kronor föreslås att Region Jönköpings läns
resultat justeras ned med motsvarande belopp.
Föreslaget förutsätter att Region Jönköpings län får minst 50 miljoner av de 60
sökta miljonerna för merkostnader december samt får 42 miljoner i ersättning för
förlorade biljettintäkter. Eventuell differens hanteras inom regionstyrelsen.
Förslaget ovan innebär följande förändring av Region Jönköpings läns
resultaträkning.

mnkr
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Resultat

Budget Föränd2021
ring
-12 056
-80
12 576
520
190
710

Justerad
budget
2021
-12 136
12 576
440
190
630
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-13

Beslut skickas till
Nämnd för Folkhälsa- och sjukvård
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 82-103
Tid:

2021-06-08 kl. 10:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 93
Delårsrapporter 2021
Diarienummer: RJL 2021/136
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna delårsrapport per april 2021.
Regionstyrelsen beslutar att
 Regionledningskontoret får i uppdrag att mot bakgrund av
nämndernas behandling av delårsrapport per april ta fram ett förslag
på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade
kostnader/minskade intäkter som är direkt kopplade till
Coronapandemin. Förslaget ska redovisas vid regionstyrelsens
arbetsutskott den 28 juni 2021 för beslut i regionstyrelsen augusti
2021. Styrelsen noterar att de tre nämnderna påverkas på olika sätt
av pandemin, både vad gäller kostnader/intäkter och andra mål.
Sedan pandemin bröt ut har det varit uttalat att extra kostnader pga
pandemin inte ska vara ett hinder för att förhindra smittspridning, ge
god vård och stöd till näringslivet. Det är orimligt att kräva budget i
balans i nämnderna 2021 när pandemin kraftigt påverkar
måluppfyllelse. Styrelsen vill dock påpeka att FS och TIM behöver
se över kostnader/intäkter som inte är relaterade till pandemin och ha
en plan för hur dessa ska hanteras framöver.


Noterar inkommen skrivelse från nämnden Trafik, infrastruktur och
miljö avseende delårsrapport.

Reservationer
Reservation Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 82-103
Tid:

2021-06-08 kl. 10:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämndernas behandling av ärendet,
FS 2021-06-01, TIM 2021-06-01, ANA 2021-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24
 Delårsrapport april 2021
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S), Jimmy Ekström (L) samt Rachel De Basso (S) yrkar
bifall till föreliggande delårsrapport med koalitionens tillägg.
Malin Wengholm (M) yrkar på att få göra en anteckning till protokollet
samt tilläggsyrkanden som avser:
 Uppskjuten vård
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic
 Akutsjukhusens uppdrag
Framför i övrigt att Moderaterna inte ställer sig bakom TIM:skrivelse.
Protokollsanteckning samt yrkanden i sin helhet enligt bilaga.
Samuel Godrén (SD) vill göra en anteckning till protokollet enligt bilaga.
Framför i övrigt att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom TIM:s
skrivelse.
Beslutsgång
På fråga finner ordföranden att regionstyrelsen bifaller delårsrapport 1 med
koalitionens tillägg.
På fråga om bifall eller avslag till Moderaternas tilläggsyrkanden om:
 Uppskjuten vård
 Fortsatt utveckling av vårdsystemet Cosmic
 Akutsjukhusens uppdrag
finner ordföranden att samtliga yrkanden avslås.
Bifaller protokollsanteckningar från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117
Tid:

2021-06-23 kl. 13:00

Plats:

Digitalt

§ 111
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, ställer sig bakom Regionstyrelsens
förslag att:
 Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
 Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till en
maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
 Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15
 Information vid nämndsammanträdet 2021-06-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden lämnar för koalitionen i Region Jönköpings län följande
medskick till Regionstyrelsen:
Eventuellt uppkomna personal kostnader får hanteras inom verksamhetens
budget.
Thomas Bäuml för Moderaterna, yrkar bifall till beslutsförslaget och
medskicket från koalitionen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 73-89
Tid:

2021-06-15 kl. 08:30

Plats:

Digitalt

§ 79
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård, ställa sig bakom
Regionstyrelsens förslag att:
 Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
 Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till en
maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 121
Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Diarienummer: RJL 2021/746
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Ärendet skickas till nämnden för folkhälsa och sjukvård för
synpunkter innan beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige.
Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för
Höglandssjukhuset i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt
för daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
 Planskisser
Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
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Regionfullmäktige

Ombyggnad av hus 06 och 25 på
Höglandssjukhuset i Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor.
2. Godkänna inköp av lös utrustning, inredning och IT-kostnader till
en maximal kostnad på 38 000 000 kronor.
3. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på
1 250 000 kronor.

Sammanfattning
Ombyggnaden av hus 06 och 25 är en del av generalplanen för Höglandssjukhuset
i Eksjö och avser ombyggnad för akutmottagning samt för daguppvakningsplatser
till OP/IVA-kliniken.

Information i ärendet
Bakgrund och syfte
Under 2010-2011 reviderades generalplanen för Höglandssjukhuset i Eksjö och i
den lämnades förslag på hur förändringarna på sjukhuset skulle slutföras. Etapp 6
innefattar ombyggnad för akutmottagning och del av OP/IVA-kliniken i hus 06
och 25 samt tillbyggnad av förbindelsegång.
När hus 37 planerades så rymdes inte alla OP/IVA-klinikens delar. Det som inte
rymdes var den dagkirurgiska delen i form av reception, vilket innefattar
preoperativa förberedelser av patient inför operation och narkosmottagning.
Daguppvakningsplatser fick inte heller plats i hus 37.
Nuvarande lokaler för akutmottagningen är underdimensionerade för det antal
patienter som årligen besöker akutmottagningen. Lokalerna är ur ett arbetsmiljöoch patientsäkerhetsperspektiv undermåliga. Lokalerna är inte förändrade sedan
de togs i bruk början av 1980-talet. I och med ortopedmottagningens flytt till Hus
37 kan en utökning ske av akutmottagningens behandlingsrum och
undersökningsrum, då dessa utrymmen är belägna i direkt anslutning till
akutmottagningen. I samband med detta planeras också lokaler för närakuten på
akutmottagningen.
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Ombyggnaden av hus 06 och 25 görs för att tillgodose krav och behov på
patientsäkra flöden mellan operation i hus 37 och uppvakningsavdelningen,
belägna på plan 4. Uppvakningsavdelningen finns idag i hus 26, vilket gör att
patienterna får transporteras i allmän korridor. I hus 06 och 25 placeras även
narkosmottagning och preoperativa mottagningen. När ombyggnaden av hus 06
och 25 är klara kommer operationsverksamhetens patientflöden optimeras och
patientflödet förbättras eftersom det efter operation har nära till
uppvakningsavdelningen samt att patienter inte behöver transporteras i allmän
korridor.
Akutmottagningens lokaler visar idag brister i logistik, arbetsmiljö och integritet.
De akutrum som finns idag är för små och antalet behandlingsrum är inte anpassat
för det patientflödet som finns idag. Akutmottagningen får efter ombyggnaden
utökad yta med större akutrum och fler behandlingsrum. Lokaler för närakuten
kan erbjudas på mottagningen under kvällar och helger, vilket ökar samarbetet
mellan enheterna och för patienterna innebär det att de direkt kan hänvisas till rätt
vårdinstans.
Sker förändringar i verksamheternas behov kan innehållet i lokalerna förändras.

Utvärdering av alternativ
Två alternativ har utretts under förstudien. Dels ett alternativ där hus 06 och hus
25 rivs och ersätts med en ny byggnad och dels ett alternativ där husen byggs om.
Nybyggnadsalternativet medger större möjligheter att utforma planlösningarna på
plan 3 och 4. Dessutom skulle det öka förutsättningarna för en rationell
användning av plan 2. Detta alternativ ger även möjlighet till att bygga en kulvert
mellan hus 26 och 37 för att förenkla transporter.
Nybyggnadsalternativet blir cirka 80 miljoner kronor dyrare och tar längre tid att
färdigställa. Genomförandet förutsätter dessutom att ambulanshallen tomställs och
att en provisorisk hall byggs väster om hus 26.
Ombyggnadsalternativet ger en lägre kostnad och en kortare genomförandetid.
Ambulanshallen kommer att kunna vara i drift under ombyggnaden. Vissa
kompromisser avseende planlösning och fastighetstekniska lösningar måste
däremot göras. Stommen i del av hus 06 kommer att bytas ut för att ge plats för
tekniska installationer.
Ombyggnadsalternativet förordas eftersom de kompromisser i planlösning och
tekniska installationer som måste göras anses vara rimliga i förhållande till den
minskade kostnaden det medför.
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Verksamheternas bedömning av investeringen
Bilaga till ärende för ombyggnation av hus 06 och 25
på Höglandssjukhuset i Eksjö – Dnr 2021/746
Kund-/patientperspektiv:
Ökad tillgänglighet för kunden/patienten

Stor påverkan

Förbättrad kvalité för kunden/patienten

Stor påverkan

Förbättring vad gäller patientsäkerhet

Stor påverkan

Minskad risk för smittspridning

Stor påverkan

Möjlighet att förbättra vårdproduktionen

Stor påverkan

Process- och produktionsperspektiv:
Möjligheter att korta behandlingstider

Liten påverkan

Förändrat arbetssätt

Liten påverkan

Möjlighet att arbeta mer effektivt i klinikens processer

Stor påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Stor påverkan

Konstnärlig gestaltning
Som framgår av Kulturplanen strävar Region Jönköpings län efter att följa
rekommendationen att en procent ska avsättas för konstnärlig gestaltning. För
ombyggnationen avsätts 1 250 000 kronor för konstnärlig gestaltning. Eftersom
ombyggnationen avser till stor del befintlig verksamhet avsätts inte fullt en
procent.

Finansiering
För ombyggnationen på maximalt 290 000 000 kronor reserveras utrymme i
investeringsplanen för 2022-2024. Anskaffning och därmed utbetalningar av lös
utrustning kommer ske under åren 2022-2024. Av den totala utgiften för lös
utrustning och inventarier är bedömningen att 18 000 000 kronor kommer att
skrivas av direkt och cirka 20 000 000 kronor bli föremål för årliga avskrivningar.
I flerårsplanekalkylen finns utrymme för tillkommande avskrivningskostnader.
I de fall anskaffningen av lös utrustning/inventarier innebär en ökad årlig
driftkostnad för verksamheten kompenseras detta i vissa fall i budget efter särskild
genomgång av regionledningskontoret. I samband med rivning av gamla lokaler
sker en nedskrivning av restvärde på sammanlagt 11 000 000 kronor, vilket tas
hänsyn till i den årliga budgetprocessen med regionfastigheter. Årligt ökade
driftskostnader för nyinvesteringar, ökade hyreskostnader samt ökade
städkostnader kompenseras verksamheterna. Eventuellt tillkommande
personalkostnader kommer inte kompenseras.
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Planskisser

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi
Medicinsk vård
Kirurgisk vård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 140
Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus
Diarienummer: RJL 2021/1215
Beslut


Ärendet behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.

Sammanfattning
Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat
produktionssätt för måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och
Värnamo (Dnr 2020/1267), behöver ombyggnad av köket på Värnamo
sjukhus genomföras. Utredning av alternativ för ombyggnad har gjorts och
ett alternativ med minskning av nuvarande yta föreslås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
 Ritningar och bildspel
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden samt Malin Wengholm (M) meddelar att man avvaktar med
beslut i ärendet till regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionfullmäktige

Ombyggnad av köket på Värnamo
sjukhus
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 föreslår Regionfullmäktige godkänna ombyggnad av köket på Värnamo
sjukhus till en maximal kostnad på 24 000 000 kronor.

Sammanfattning
Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat produktionssätt för
måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och Värnamo (Dnr 2020/1267),
behöver ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus genomföras. Utredning av
alternativ för ombyggnad har gjorts och ett alternativ med minskning av
nuvarande yta föreslås.

Information i ärendet
Under 2020 gjordes en översyn av område måltid i Region Jönköpings län. Målet
med översynen var att belysa vilka förändringar som krävs för att få en ekonomi i
balans och samtidigt ge ökad kvalitet för patienten och en flexiblare lösning för
vården. Som en del i arbetet kopplat till beslutat ärende om förändrat
produktionssätt för måltid Värnamo och samverkan mellan Eksjö och Värnamo
(Dnr 2020/1267), behöver ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus genomföras.
Lokalerna i Värnamo är gamla och slitna och behöver rustas upp. Antal portioner,
produktionssätt samt krav på livsmedelshygien och arbetsmiljö har förändrats
under åren, vilket gör att köket inte är anpassat för dagens behov och krav och
därför behöver byggas om. Den planerade förändringen innebär samproduktion
mellan enheterna i Eksjö och Värnamo, baserad på kylmatsproduktion och
tillagning mot lager, samt att förändringen medför ekonomiska besparingar
jämfört med nuvarande produktionsmetod.
Två alternativa lösningar har tagits fram. Alternativ ett som innebär en minskning
av kökets yta. Alternativ två där hela ytan behålls, men köket byggs om för att
klara livsmedelshygieniska och arbetsmiljömässiga krav. I båda alternativen krävs
att den del som byggs om evakueras. I alternativett1 kan den yta som lämnas
användas som evakueringslokal under ombyggnaden. I alternativ två måste hela
köket flyttas till annan plats under tiden för evakuering.
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Alternativ ett förordas i förstudien eftersom det ger en bättre logistik,
livsmedelshygien och arbetsmiljö. Detta alternativ ger också en större besparing
på hyra, personalkostnader och drift genom att ytan är mindre. Bedömningen är
att det går åt två årsarbetare färre i alternativ ett än i alternativ två. Skillnaden i
ombyggnadskostnader mellan de olika alternativen bedöms som små.
Verksamhetens bedömning av investeringen
Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus,
RJL 2021/1215
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Liten påverkan

Förbättrad kvalitet

Stor påverkan

Förbättring patientsäkerhet

Stor påverkan

Minskad smittspridning

Liten påverkan

Förbättrad produktion

Stor påverkan

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Kortare ledtider

Stor påverkan

Ändrat arbetssätt

Stor påverkan

Effektivare processer

Stor påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Stor påverkan

Ekonomiskt perspektiv: Investeringens påverkan på verksamhetens kostnader
Personalkostnader, städkostnader samt driftskostnader alternativ 1

Minskar

Finansiering
 För investeringen på maximalt 24 000 000 kronor inklusive
evakueringskostnader, finns reserverat utrymme i investeringsplanen.
 Eventuella köp av lös utrustning hanteras inom verksamhetsområdets
ordinarie driftsbudget eller ram för ospecificerade investeringar.
 Verksamheten får tillgodoräkna sig hyressänkningen som en del i
måltidsutredningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
Ritningar
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Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

Alternativ 1
Ombyggnadsförslag

Alternativ 2
Ombyggnadsförslag

Alternativ 1
Evakuering vid ombyggnad

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 141
Ombyggnad akutmottagning psykiatri
Diarienummer: RJL 2017/3168
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna utökning av tidigare beslutad ram för akutmottagning
psykiatri med maximalt 3 450 000 kronor.
 Överlämna beslut som anmälningsärende till nämnden för folkhälsa
och sjukvård.
Sammanfattning
Tidigare beslutad budgetram behöver utökas efter att anbud inkommit samt
att det gjorts justeringar av tidigare beräknade förutsättningar. Tidigare ram
beslutades av Regionstyrelsen 2018-03-06 och omfattade 5 250 000 kronor.
En utökning med maximalt 3 450 000 kronor behövs för att genomföra
ombyggnaden. Det tillkommande beloppet ger en ny total budgetram på
8 700 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Utökning av beslutad ram för
ombyggnad av akutmottagning
psykiatri på Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner utökning av tidigare beslutad ram för akutmottagning psykiatri
med maximalt 3 450 000 kronor.

Sammanfattning
Tidigare beslutad budgetram behöver utökas efter att anbud inkommit samt att det
gjorts justeringar av tidigare beräknade förutsättningar. Tidigare ram beslutades
av Regionstyrelsen 2018-03-06 och omfattade 5 250 000 kronor. En utökning med
maximalt 3 450 000 kronor behövs för att genomföra ombyggnaden. Det
tillkommande beloppet ger en ny total budgetram på 8 700 000 kronor.

Information i ärendet
Tidigare ärende beslutades av Regionstyrelsen 2018-03-06 (Dnr 2017/3168) till
en maximal kostnad på 5 250 000 kronor. Regionfastigheter gick ut med en
anbudsförfrågan under 2020. På grund av rådande konjunktur inkom endast ett
anbud. I samband med utvärdering av anbudet beslutades att avbryta
upphandlingen.
Nytt anbudsförfarande annonserades i mars 2021. I samband med
anbudsöppningen hade två anbud inkommit. De inkomna anbuden utvärderades
med lägsta anbud 5 725 000 kronor.
Den föregående kalkylen för projektet baserade sig på handlingar framtagna i
september 2017. Tidigare underlag innebar en ombyggnad av 280 kvadratmeter
samt en tillbyggnad av garage för ambulanstransporter. I den mer omfattande
detaljprojekteringen som har gjorts senare har förändringar gjorts enligt följande:



Verksamheten kommer under ombyggnad att finnas kvar inom lokalerna
och detta medför provisoriska byggnads- och installationsåtgärder.
Säkerhetshöjande åtgärder i samband med ombyggnaden.
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Befintligt värmesystem är underdimensionerat och personalen fryser under
den kalla årstiden. Detta medför att ny anslutning för värmen måste
installeras för att inte påverka övriga delar inom byggnaden.
Ändrade ventilationsflöden.
Anpassning av larmsystem till Ascom system.

Efter utvärdering och sammanställning av nedlagda kostnader samt
byggherrekostnader (bygglov, kontroll samt besiktningar) kommer inte beviljade
medel att räcka. Tillkommande kostnader utöver anbudet för entreprenaden
uppgår till 3 000 000 kronor.
Med anledning av detta bör investeringsbeslutet utökas med 3 450 000 kronor för
att täcka dessa tillkommande kostnader. Total ny kostnad tillsammans med
föregående beslut blir då 8 700 000 kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07.

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret Ekonomi
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

2018-03-06, kl 09:00-14:25

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 39

Ombyggnad akutmottagningen psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2017/3168
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 5 250 000 kronor.
Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en
ny entré. Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde
och att många olika patientkategorier passerar den gemensamma
ingången. Detta leder ofta till störningar i arbetsflödet på
akutmottagningen. Ombyggnationen ger också förutsättningar att
bättre tillgodose behov av sekretess och säkerhet. Nämnden för
folkhälsa och sjukvård tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag från FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse inklusive ritning daterad 2018-01-03
Beslutet skickas till
Nämnden folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa sjukvård
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – ledningsstab
Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Rune Backlund

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-03-06, kl 09:00-14:25

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 31

Ombyggnad akutmottagningen psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2017/3168
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 5 250 000 kronor.
Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en
ny entré. Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde
och att många olika patientkategorier passerar den gemensamma
ingången. Detta leder ofta till störningar i arbetsflödet på
akutmottagningen. Ombyggnationen ger också förutsättningar att
bättre tillgodose behov av sekretess och säkerhet. Nämnden för
folkhälsa och sjukvård tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse inkl ritning daterad 2018-01-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden, Rune Backlund och Carina Ödebrink yrkar bifall till
förslaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-02-20, kl 09:00-16:00

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§18

Ombyggnad akutmottagningen psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL2017/3168
Beslut
Nämnden föreslår Regionstyrelsen
 Godkänna ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 5 250 000 kronor.
Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en
ny entré. Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde
och att många olika patientkategorier som passerar den
gemensamma ingången. Detta leder ofta till störningar i
arbetsflödet på akutmottagningen. Ombyggnationen ger också
förutsättningar att bättre tillgodose behov av sekretess och
säkerhet. Förslaget har skickats till Nämnden för folkhälsa och
sjukvård för synpunkter.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet av Jane Ydman,
ekonomidirektör
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03
 Ritning
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Lis Melin

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 1-19
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-01-23, kl 13:00-17:15
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Regionstyrelsen

Ombyggnad akutmottagning psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på Länssjukhuset
Ryhov till en sammanlagd kostnad på maximalt 5 250 000 kronor.

Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en ny entré.
Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde och att många olika
patientkategorier som passerar den gemensamma ingången. Detta leder ofta till
störningar i arbetsflödet på akutmottagningen. Ombyggnationen ger också
förutsättningar att bättre tillgodose behov av sekretess och säkerhet.

Information i ärendet
Akutmottagningen inom psykiatrin vid Länssjukhuset Ryhov är i ett stort behov
av att få en ny entré. Ombyggnad är motiverad av ett ökat patientflöde. Många
olika patientkategorier passerar den gemensamma ingången, vilket ofta leder till
stopp i arbetsflödet. Kontorslandskapet behöver också avskärmas på ett sätt så att
sekretess och säkerhet tillgodoses.
Målet med förändringen är att skapa ett bättre patientflöde in på mottagningen
samt att det ska finnas en avdelningsstation som uppfyller sekretesskrav och
arbetsmiljökrav. Idag passerar både patienter till mottagningen, kuratorsverksamhet samt ECT-behandlingar genom samma sluss, vilket medför att flödet
stoppas upp när en patient pratar med sjuksköterskan som bemannar
mottagningsluckan. Andra besökare kan varken passera ut eller in när patient står
vid mottagningsluckan. I planskissen för ombyggnationen finns nu två slussar för
att separera flödet. Ett rum för triage har skapats och är placerat så att patienter
som hänvisas vidare till annan vårdinstans inte behöver gå in i själva
mottagningsdelen.
Ny utformning av avdelningsstationen har gjorts för att personal som sitter i
telefonrådgivningen ska kunna arbeta ostört. För att personalen ska kunna ha
uppsikt över både mottagningsdelen och väntrum vid entré behövs glasade väggar
av okrossbart glas.
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Verksamhetens beskrivning av ärendet
Bilaga till ärende ombyggnad psykakuten – DNR
2017/3168
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

0

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

4

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

2

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ingen påverkan

Media (El, värme):

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Ingen påverkan

Ny inredning

Ingen påverkan

Patienter:

Ingen påverkan

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan
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Finansiering
Ombyggnationen finansieras inom ramen för planerade investeringsutbetalningar
under 2018/2019. Andra eventuellt tillkommande kostnader som
utrustning/möbler/IT bekostas av verksamhetsområdet via driftbudgeten.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03
Ritning

Beslut skickas till
Psykiatri, Rehabilitering och Diagnostik – ledningsstab
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Regionledningskontoret – Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 142
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen på Länssjukhuset
Ryhov
Diarienummer: RJL 2021/1213
Beslut


Ärendet behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.

Sammanfattning
Syftet med investeringen är att utöka lokalerna eftersom flera nya
produktområden har tillkommit sedan verksamheten flyttade in år 2011.
Lösningen är att bygga till 284 kvadratmeter på taket på befintlig byggnad
ovanpå nuvarande hjälpmedelscentralen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Beslut i ärendet tas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen på
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tillbyggnad av hjälpmedelscentralen på Länssjukhuset Ryhov
till en maximal kostnad på 11 400 000 kronor.

Sammanfattning
Syftet med investeringen är att utöka lokalerna eftersom flera nya
produktområden har tillkommit sedan verksamheten flyttade in år 2011.
Lösningen är att bygga till 284 kvadratmeter på taket på befintlig byggnad ovanpå
nuvarande hjälpmedelscentralen.

Information i ärendet
Hjälpmedelscentralen är en länsövergripande funktion med Region Jönköpings
län som huvudman. Målgruppen är personer med fysiska, medicinska,
kommunikativa och kognitiva behov av hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen ska
vara specialistenhet och svara för information, utbildning samt försörjning av
hjälpmedel. Livsmedel för speciella medicinska ändamål, hjälpmedel vid diabetes,
inkontinens samt stomi ingår också i ansvarsområdet.
Idag är det cirka 70 personer som är anställda på hjälpmedelscentralen. Arbetet
sker i team, för närvarande sex stycken. Befintlig hjälpmedelscentral byggdes med
kapacitet för maximalt 60 personer.
Sedan 2015 har hjälpmedelscentralens uppdrag utökats med nya områden samt att
vissa uppgifter tagits över från extern utförare. Fler produktområden, utförande i
egen regi samt nytt sätt att hantera de läkemedelsnära produkterna för diabetes,
stomi, inkontinens och nutrition har inneburit behov av mer personal. Det ökade
resursbehovet har återfunnits inom områdena teknik, administration och
kundservice.
Lagstiftning inom hälso- och sjukvården om snabbare utskrivning från sjukhus har
gjort att fler hjälpmedel förskrivs och att dessa är hos patient kortare tid. När
lagen infördes var volymökningen av förskrivningen 20 procent och ligger
fortfarande (år 2020) kvar på den nivån.
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Olika alternativ har utvärderats. Baracker har övervägts, men placering är
problematisk och kostnaden hög i förhållande till nyttan. Det har också övervägts
placering av administrativ personal i andra lokaler. Detta bedöms dock försvåra
arbetet i en sammanhållen verksamhet med många dagliga frågor som bäst löses
på plats. Hjälpmedelscentralens verksamhet innebär mycket logistik och samtliga
yrkeskategorier är involverade i många frågor för att få flödet att fungera på bästa
sätt.
Verksamhetens bedömning av investeringen
Tillbyggnad av hjälpedelscentralen på Länssjukhuset
Ryhov, RJL 2021/1213
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Liten påverkan

Förbättrad kvalitet

Ingen påverkan

Förbättring patientsäkerhet

Liten påverkan

Minskad smittspridning

Ingen påverkan

Förbättrad produktion

Ingen påverkan

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Kortare behandlingstider

Ingen påverkan

Ändrat arbetssätt

Liten påverkan

Effektivare processer

Liten påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Stor påverkan

Ekonomiskt perspektiv: Investeringens påverkan på verksamhetens kostnader
Städkostnader

Ökar

Finansiering
För investeringen på maximalt 11 400 000 kronor finns reserverat utrymme i
investeringsplanen. Ökade hyreskostnader samt städkostnader kompenseras
verksamheten.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
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Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 144
Hyresavtal för kontorslokaler, Vapenrocken 4 på
Batterigatan i Jönköping
Diarienummer: RJL 2021/1262
Beslut


Ärendet behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.

Sammanfattning
Verksamhetsstöd och service är i behov av nya lokaler för att kunna samla
sina verksamheter inom samma byggnad och därigenom uppnå
synergieffekter.
Under 2017 beslutades att teckna hyreskontrakt med Vikebo AB avseende
nybyggda lokaler på Batterigatan 14. Projektet drog ut på tiden och ingen
byggnation påbörjades, varför Region Jönköpings län sa upp hyresavtalet
efter beslut i Regionstyrelsen 2018-12-18. Fastigheten Vapenrocken 4 på
Batterigatan 14 har sedan sålts till Regio AB. Regionfastigheter har därefter
gjort en ny upphandling avseende nya kontorslokaler. Vid utvärdering
befanns anbudet från Oiger AB genom Regio AB, nedan kallat ”Regio”,
avseende Vapenrocken 4 som mest fördelaktigt och ett hyresavtal har tagits
fram.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
 Hyresavtal
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Beslut i ärendet tas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-08-17.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Regionstyrelsen

Hyresavtal för kontorslokaler,
Vapenrocken 4 på Batterigatan i
Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Oiger Jönköping
2 AB avseende nybyggda kontorslokaler på Batterigatan 14 i Jönköping.

Sammanfattning
Verksamhetsstöd och service är i behov av nya lokaler för att kunna samla sina
verksamheter inom samma byggnad och därigenom uppnå synergieffekter.
Under 2017 beslutades att teckna hyreskontrakt med Vikebo AB avseende
nybyggda lokaler på Batterigatan 14. Projektet drog ut på tiden och ingen
byggnation påbörjades, varför Region Jönköpings län sa upp hyresavtalet efter
beslut i Regionstyrelsen 2018-12-18. Fastigheten Vapenrocken 4 på Batterigatan
14 har sedan sålts till Regio AB. Regionfastigheter har därefter gjort en ny
upphandling avseende nya kontorslokaler. Vid utvärdering befanns anbudet från
Oiger AB genom Regio AB, nedan kallat ”Regio”, avseende Vapenrocken 4 som
mest fördelaktigt och ett hyresavtal har tagits fram.

Information i ärendet
Verksamhetsstöd och service med sina verksamheter inom område miljö, inköp,
ledningsstab, energikontoret, 1177 Vårdguiden på telefon (filial), HR, Ekonomi
och viss administrativ personal har idag verksamhet i inhyrda lokaler på Östra
Storgatan 67 samt i lokaler i höghuset på Rosenlund. Det är önskvärt ur ett
verksamhetsperspektiv att samla dessa verksamheter på ett och samma ställe
vilket har planerats för under flera år.
Lokalerna vid Östra Storgatan är en tillfällig lösning eftersom tidigare lokaler för
Verksamhetsstöd och service på Hermansvägen vid Rosenlundsområdet dömdes
ut utifrån byggnadsrelaterad ohälsa. Lokalerna vid Östra Storgatan är inte
ändamålsenliga och ger inte möjligheter till att nyttja ytan på ett effektivt sätt.
En del områden inom Verksamhetsstöd och service förändrats. Några exempel är
1177 Vårdguiden på telefon som har behövt bereda fler arbetsplatser i sin filial på
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grund av rekryteringssvårigheter till huvudkontoret i Nässjö. I samband med
pensionsavgångar och nyrekryteringar har en del utlokaliserade arbetsplatser
samordnats till Östra storgatan. Inköps kundservice var tidigare organiserade
under IT-centrum och hade sin arbetsplats där. Vidare har område inköp och
energikontoret utökat antalet medarbetare samt att stödfunktioner till vissa
verksamhetschefer också har flyttat in. Allmänutrymmen såsom konferens-,
lunch- samt hygienrum uppfyller inte de behov och krav som ställs utifrån en god
arbetsmiljö.
I höghuset vid Rosenlund finns det planer på att bygga om de ytor som idag
används av verksamhetsstöd och service till vårdrelaterad verksamhet, ytor för
barn- och ungdomsmottagning (BUMM), se nedan.
Totalt arbetar idag ca 140 chefer och medarbetare på Östra storgatan 67 samt i
höghuset på Rosenlund. Regionfastigheter har haft i uppdrag att finna en
långsiktig lösning för Verksamhetsstöd och service lokalbehov i närheten av
Ryhov och Rosenlund. Efter en tid av anbudsinfordran och utvärdering av
lämpligt projekt inom aktuellt område har valet fallit på den blivande
byggnationen på Vapenrocken 4 som Regio AB i samarbete med PoE Fastigheter
ska bebygga och hyra ut. Projektet kommer bestå av tre huskroppar varvid Region
Jönköpings län kommer att hyra en större del i en av dessa. Föreslaget hyresavtal
har av Regionfastigheter bedömts marknadsmässigt avseende nybyggda lokaler
samt att det följer Region Jönköpings läns ställda krav på lokalers utformning.
Inflyttning är planerad till sommaren/hösten 2023.
De tänkta nya lokalerna (Vapenrocken 4) kommer ge utrymme för det totala
antalet chefer och medarbetare och tillgodose behoven av allmänna utrymmen.
Lokalerna kan även anpassas efter behov och förändrade arbetssätt över tid.
Verksamhetsstöd och service planerar för framtidens kontor. Det innebär att de
flesta rum inte kommer att bli personbundna. Möjlighet kommer att finnas till
samtalsrum, konferensrum samt öppna kontorsytor. De nya kontorsytorna
planeras att i större omfattning stödja ett flexibelt arbetssätt. Det kan leda till att
ytorna i framtiden även skulle kunna användas av fler chefer och medarbetare från
andra verksamheter.
Hyresavtalet är skrivet på en tid av 10 år, med start 2023-07-01. Avtalet har 9
månaders uppsägningstid och sägs det inte upp så förlängs det på en tid av 3 år åt
gången. Hyran år 1 är 7 715 200 kr vilket motsvarar 2 400 kr/kvm. I hyresbeloppet ingår kostnad för el, värme, varmvatten, VA, kyla och ventilation. Total
yta som hyrs är 3 216 kvm och till det kommer det finnas 55 parkeringsplatser på
mark och/eller på p-däck. Nuvarande hyra på Östra Storgatan uppgår till cirka
1 700 – 1 750 kr/kvm, men dessa lokaler är inte nybyggda och har en sämre yteffektivitet varför den höjning av hyran som det nya kontraktet medför bedöms
som relevant.
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Vid ett eventuellt avslag i beslut att teckna förelagt hyresavtal kommer ersättning
till Regio för utförd arbetsinsats i anbud och efterföljande planering med mera att
behöva utbetalas.
Konsekvenser för BUMM
Redan 2012 fattades ett inriktningsbeslut rörande BUMM:s samlokalisering i
länsdel Norr. BUMM:s verksamheter i länsdel Söder och Öster är sedan tidigare
samlokaliserade inom respektive område. För att uppnå en effektivare sjukvård
inom BUMM, länsdel Norr, så förordas en samlokalisering i höghuset Rosenlund.
Lokalerna här är ursprungligen byggda för vårdverksamhet, vilket ökar dess
lämplighet. För att uppnå de vinster en samlokalisering medför måste det finnas
primärvårdslaboratorium och apotek i lokalernas absoluta närhet. Detta finns i
höghuset på Rosenlund. För att uppfylla kraven på god utbildning av
läkarkandidater och ST-läkare underlättas planeringen med handledare om
verksamheten sitter samlat.
I och med samlokalisering av BUMM:s verksamhet så lämnas lokaler i Hälsans
vårdcentrum plan 1 samt lokaler på Huskvarna vårdcentrum plan 6. Ytorna i
Hälsan kommer att nyttjas av vårdcentralen samt av laboratoriet inom Hälsan.
Ytorna i Huskvarna vårdcentrum kommer kunna omfördelas till Barnhälsovården
och Barn- och Ungdomshälsan.
Sammanfattning av förändrad yta
Nedan visa en sammanställning av tillkommande yta på Vapenrocken 4 och ytor
som lämnas på Rosenlund och på Östra Storgatan. Förändringen blir en årlig
kostnadsökning på totalt 3 775 000 kronor. Den ökade hyreskostnaden kommer att
kompenseras verksamheten.
Hyresobjekt
Nybyggd lokal, Batterigatan
Vapenrocken 4
Hyra: 2 400 kr/kvm

Rumstyp
Kontor delvis öppna planlösningar med korridorer
Konferensrum/samtalsrum
Personalutrymmen, förråd, wc m m

71%
13%
16%
100%

Kontor
Konferensrum
Personalrum, förråd, wc m m
Korridor

368
55
145
261
830

44%
7%
17%
31%
100%

Kontor
Konferensrum
Personalrum, förråd, wc m m
Korridor

999
71
175
517
1 762

57%
4%
10%
29%
100%

Summa
Inhyrd lokal, befintligt
Östra Storgatan 67
Hyra: 1 720 kr/kvm

Summa

kvm LOA
2 291
403
523
3 216

Summa
Egenägd lokal, befintligt
Rosenlund, Höghuset
Hyra: 1 100 kr/kvm

Andel av
total yta
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Beslutsunderlag



Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07
Hyresavtal

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

Sid 1 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
kompletteras
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Personnr/orgnr:

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
1. Hyresvärd
Namn:
2. Hyresgäst

Oiger Jönköping 2 AB

559194-5158

Namn:

Personnr/orgnr:

Region Jönköpings Län

232100-0057

Aviseringsadress:

Regionfastigheter 492006, Box 1024, 551 11 Jönköping
3. Lokalens adress Kommun:
m.m
Jönköping

Fastighetsbeteckning:

Vapenrocken 4

Gata:

Trappor/hus:

Lokalens nr:

Batterigatan 14
4. Lokalens
användning

kompletteras

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kontor
Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.

5. Hyrestid

Från och med den:

Till och med den:

2023-07-01

2033-06-30

6. Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst
Förlängningstid
I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med
7. Lokalens skick

Bilaga:

9

månader före den avtalade hyrestidens utgång.

3

år

månader

Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
Bilaga:
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek Areatyp
och omfattning

kontor

Plan

Areatyp

ca m 2

3,4,5

Plan

8

ca m 2

3 216

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.
Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga:
7
Tillfart för bil för ioch urlastning
9. Inredning

10. Underhåll

Plats för
skylt

Plats för skyltskåp/
automat

Lokalen uthyrs
utan särskild för verksamheten avsedd inredning

Parkeringsplats(er)
för
bil(ar)

Garageplats(er)
för
bil(ar) Parkering bil. 1

med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga

Bilaga:

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.
Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga:

2

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
Allmänna och
gemensamma
utrymmen
11. Ledningar för
telefoni och datakommunikation

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Annan överenskommelse enligt bilaga
Bilaga:
Hyresvärden

Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga:

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
kompletteras
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
12. Skyltar,
Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
markiser m.m.
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.
Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.
Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.
Bilaga:
13. Hyra

Kronor

7 715 200

per år exklusive nedan markerade tillägg

14. Index

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.

15. Fastighetsskatt

Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.

16.
Driftskostnader

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer
El
VA
Betalning:
El
Hyresgästen har eget
abonnemang.
VA
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Värme
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Varmvatten
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Kyla
Hyresgästen har eget
abonnemang.
Ventilation

Värme

Bilaga:
Fastighetsskatt ingår i hyran.

Varmvatten

Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.
Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

Bilaga:

Kyla

Ventilation

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

Ingår i hyran.

Bilaga:

17. Mätare

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av
hyresvärden
hyresgästen

18. Avfallshantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:
Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses
vara
procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till
kronor per år.
Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.
Särskild reglering enligt bilaga
Bilaga:
1

19. Snöröjning och
sandning
20. Oförutsedda
kostnader

ingår i hyran

ombesörjs och bekostas av hyresgästen

annan reglering enligt bilaga

Bilaga:

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara
61 procent.
Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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Sign

Sign

Sid 3 ( 4 )

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Nr:
kompletteras
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
21. Mervärdesskatt
(moms)
Hyresgästens
Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
momsplikt
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
Hyresvärdens
gällande moms.
momsplikt
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.
Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.
22. Hyrans
Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje
PlusGiro nr:
BankGiro nr:
betalning
kalendermånads början
kalenderkvartals början genom insättning på
800-1430
23. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra
Avtalat skick
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
m.m
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
Sedvanligt
Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
underhåll
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.
Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
Bilaga:
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.
25. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.
För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.
Bilaga:
Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

26. Revisionsbesiktningar

Bilaga:

5

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
till vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
28. PBL-avgifter

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd

Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.

30.
Myndighetskrav
m.m.

Hyresvärden

31. Ombyggnadsoch
ändringsarbete

Hyresgästen

Bilaga:

4

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt.
Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.
Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.
Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.
Annan överenskommelse enligt bilaga.
Bilaga:

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
32. Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den
borgen ställd av

Nr:
kompletteras
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

bankgaranti intill ett belopp om

annan säkerhet i form av

Bilaga:

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.
33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.
Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.
Bilaga:

34. Yttre åverkan

Hyresvärden
Hyresgästen
ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar

Hyresvärden
Hyresgästen
ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.
Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.
Bilaga:
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure

38. Hantering av
personuppgifter

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.
Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

39. Särskilda
bestämmelser

Bilaga:

5

Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:

40. Underskrift

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Ort/datum:

Jönköping 2021-

Jönköping 2021-

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Oiger Jönköping 2 AB

Region Jönköpings Län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Peder Karlén

Maria Frisk / Jane Ydman
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Ombud enligt
fullmakt
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TILLÄGG
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Bilaga nr:

1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Avser
Hyreskontrakt nr:
Fastighetsbeteckning:

kompletteras
Hyresvärd
Hyresgäst(er)

Tillägg

Vapenrocken 4

Namn:

Personnr/Orgnr:

Oiger Jönköping 2 AB

559194-5158

Namn:

Personnr/Orgnr:

Region Jönköpings Län

232100-0057

Namn:

Personnr/Orgnr:

1. LOKALENS ANVÄNDNING
Lokalen ska användas för kontorsverksamhet och det är av synnerligen vikt för Hyresvärden att det inte
bedrivs annan verksamhet.
Hyresgästen ansvarar för att antalet personer som vistas i lokalen inte överskrider de anvisningar som anges
av brandmyndigheter eller övriga myndigheter eller som framgår av OVK-bestämmelser eller andra
bestämmelser. Hyresvärden dimensionerar lokalen enligt vad som framgår av hyreskontrakt med bilagor
inklusive möblerad ritningsbilaga.
2. LOKALENS SKICK
Hyresvärden uppför och iordningställer Lokalen i enlighet med vad som framgår av bilaga 6 (ritning),bilaga 7
(projektgenomförandebilaga), bilaga 7.1 (teknisk beskrivning) och bilaga 7.2 (systemhandling).
3. PARKERING
Hyresvärden tillhandahåller cykelparkering på gård och nyttjas fritt i mån om plats.
I hyresavtalet ingår att Hyresvärden ska tillhandahålla 55 bilplatser. Bilplatserna ska var på fastigheten. 10
platser avser besöksparkering som oavsett lösning ska finnas i nära anslutning till entré och resterande
platser i p-däck inom fastigheten.
Laddning av elfordon ingår inte i hyresavtalet.
4. HYRESTID OCH TILLTRÄDESDAG
Den i kontraktet angivna tillträdesdatumet är preliminär och utgår från:
1. Beskedstidplan upprättade mellan parterna, daterad xx, Bilaga 7:3
2. Villkor som stipuleras i Bilaga 7.
Parterna är införstådd med att avvikelser från den angivna tillträdesdagen kan förekomma med anledning av
ovan. Detta skall inte medföra annan påföljd än att tillträdesdagen och hyrestid samt därmed
hyresbetalningen flyttas till tid efter sagda dag.
Hyresgästen förbinder sig att godta eventuella provisoriska anordningar, injusteringsarbetet,
målningskompletteringar etc. som kan anses normala i samband med inflyttningen och även sedan lokalen
har tagits i bruk. Lokalen är alltså att anse som inflyttningsklar trots att nu angivna arbeten återstår.
Förutsättning för tillträdesdag är den dag då erforderliga slutbesiktningar finns för hela ytan och Jönköpings
kommun meddelat slutbesked, samt att Hyresgästen har möjlighet att nyttja hela ytan enligt vad som
avtalats i detta hyreskontrakt.
Hyresvärden får flytta fram den preliminära tillträdesdagen om genomförandet av Projektet direkt eller indirekt
försvåras på grund av covid-19-pandemin och/eller den uppkomna samhällskrisen som föreligger vid
Hyresavtalets ingående. Hyresvärden ansvarar för en löpande transparent information till Hyresgästen.
5. UNDERHÅLL
Parterna svarar för och bekostar underhåll och utbyte i den omfattning som framgår av gränsdragningslistan,
bilaga 2.
Hyresgästen ska väl vårda Lokalen och säkerställa att Lokalens skick vidmakthålls under hela
hyresförhållandet. Om inte Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt denna punkt har Hyresvärden rätt att
åtgärda detta på Hyresgästens bekostnad.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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TILLÄGG
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Bilaga nr:

1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Oberoende bilaga 2, så ansvarar Hyresgästen för eventuella egna installationer samt skador på grund av
åverkan eller brister i vårdplikten av lokalen.
6. AVFALLSHANTERING
Hyresvärden tillhandahåller utrymme för sortering av avfall och ombesörjer och bekostar tömning av kärl från
källsorteringen.
I hyran ingår avfallshantering för kontorsavfall för vad som kan anses normalt i mängd och omfattning för
kontorsändamål.
Hyresgästens skyldighet är att källsortera på anvisad plats enligt Hyresvärdens instruktioner.
7. DRIFTTIDER
Lokalen grundinstallationer för ventilation och kyla som Hyresvärden tillhandahåller är i normal drift, med
undantag av underhåll eller driftstörningar, under vardagar 07.00-18.00. Därutöver är driften anpassad för så
låg miljöpåverkan som möjligt.
Inom lokalen finns en avdelning omfattande 10 samlade arbetsplatser som har arbetstider efter 18.00.
Hyresvärden har att tillse att dessa rum har en möjlig luftomsättning med hänsyn arbetsmiljöregler även efter
kl. 18.00 och under helger.
8. LOKALENS ANDEL AV FASTIGHETEN
Lokalen andel av fastigheten kan komma att ändras i takt med att fastigheten bebyggs och exploateras. Den
i kontraktet angivna andelen, 61%, är andel av aktuell Huskropp 2.
Parterna är införstådda med att Lokalens andel kan komma att justeras med anledning av nybyggnationen på
Fastigheten. Vid ett förändrat andelstal kommer oförutsedda kostnader m.m. justeras enligt samma
beräkningsgrund som anges ovan. Någon annan påföljd får inte göras gällande.
9. ANSVAR FÖR SKADA OCH FÖRSÄKRING
Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn.
Hyresgästen svarar för skador på Lokalen och Fastigheten som uppkommer på grund av Hyresgästen
underlåtenhet att fullgöra sitt ansvar för lokalen och sin verksamhet eller som en följd av agerande av
anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller leverantörer och dylikt till Hyresgästen. Vidare svarar
Hyresgästen för skador som uppstått på grund av inredning och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra
Lokalen samt för skador på Fastigheten som Hyresvärden kan visa uppkommit på grund av brottsligt
angrepp mot Hyresgästen, Hyresgästens verksamhet, Lokalen eller Hyresgästens personal.
Hyresgästen svarar således inte för skador orsakade av Hyresvärden eller tex. av denne anlitade
uppdragstagare, leverantörer eller dylikt. Inte heller för skador orsakade av andra Hyresgäster, yttre
väderomständigheter eller andra tredje parter som inte är omnämnda i Hyresgästens ansvar.
Oavsett Hyresgästens ansvar enligt ovan är Hyresvärden skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig
fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen ligger, inkluderat den av
hyresgästen förhyrd lokal.
Hyresgästens betalningsskyldighet för skador på lokalen och fastigheten hänförliga till dennes ansvar
begränsas till Hyresvärdens självrisk på fastighetsförsäkringen samt därutöver sådana kostnader och
faktiska intäktsbortfall Hyresvärden kan påvisa är hänförliga till skadan men som inte ersätts eller fullt ut
ersätts av fastighetsförsäkringen.
Hyresgästen ska före den definitiva tillträdesdagen teckna och under hela hyrestiden vidmakthålla en
försäkring avseende Lokalen, såsom sak- och ansvarsförsäkringar beträffande inredning, inventarier,
personal och tredje man, som uppgår till för verksamheten betryggande belopp och som täcker Hyresgästens
åtagande enligt Hyresavtalet. Hyresgästen ska på Hyresvärdens begäran uppvisa gällande försäkringsbevis.
10. PROJEKTGENOMFÖRANDEBILAGA Nr 7-7:2
Projektgenomförandebilaga reglera parternas förhållande under genomförandetiden av iordningställandet av
lokalen samt i vilket skick och standard som lokalen utförs.
Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

Sid 3 ( 3 )

TILLÄGG

Bilaga nr:

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Vid Hyresgästens tillträde till lokalen upphör denna bilaga att vara en del av Hyreskontraktet. Efter tillträdet
reglerar Projektgenomförandebilagan endast frågor uppkomna under projektgenomförandet men som inte är
slutligt reglerade vid tillträdet.
11. ÖVERLÅTELSE OCH UTHYRNING I ANDRA HAND
Hyresgästen äger inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Hyresavtal utan Hyresvärdens
skriftliga tillstånd.
Hyresgästen äger inte rätt att helt eller delvis upplåta Lokalen i andra hand utan Hyresvärdens skriftliga
medgivande.
12. OPTION
Hyresgästen har under 12 månader från tecknandet av detta avtal, option på att teckna tillägg till detta
hyreskontrakt avseende kontorsytor på plan 1 och 2, totalt cirka 2 000 kvm i förhyrd byggnad.
Optionen innebär att Hyresgästen under 12 månader har förtur till ytorna. Har hyresvärden en annan
intressent för ytorna ska detta aviseras Hyresgästen som då har 14 dagar på att lämna besked om att
använda sin optionsrätt eller att avstå.
Optionens övriga villkor är följande:
-För att optionen ska vara gällande krävs att Hyresgästens tilläggsförhyrning är minst 500 kvm.
-Att tillträdet till tilläggsförhyrningen/lokalen är senast 12 månader efter tillträde av detta Hyreskontrakt.
-Hyran för tillkommande lokal med motsvarande skick och standard är 2 400 kr/kvm inklusive VA, värme,
varmvatten, kyla och ventilation. Exklusive verksamhets el och Fastighetsskatt. Hyran indexeras enligt detta
avtal.
13. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HYRESVÄRDENS BUNDENHET AV HYRESKONTRAKTET
Det enligt huvudkontraktet stipulerade tillträdesdatum utgår från att hyresgästen antog Hyreskontraktet
senast 2021-04-13. Tillträdesdatum kommer att behöva flyttas med hänsyn till när Hyresgästen de facto
undertecknar hyreskontraktet. Detta på grund av att ett uppskjutet beslut ändrar förutsättningar för
entreprenad beställning och entreprenad genomförande. För parterna ska det inte ha någon annan effekt än
förskjutning av kontraktstiderna.
Hyresvärdens bundenhet av detta hyreskontrakt förutsätter dels att Hyresvärdens erhåller erforderliga
myndighets tillstånd såsom marklov, bygglov och startbesked samt ett godkännande av Fastighets AB
Regios Styrelse enligt beskedstidplan upprättad mellan parterna.
Hyresvärden bekräftar sin bundenhet av avtalet avseende godkännande av Fastighets AB Regios styrelse
senast 1 månad efter att Hyresgästen har undertecknat detta hyresavtal dessförinnan.

Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Jönköping 2021-

Jönköping 2021-

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Oiger Jönköping 2 AB

Region Jönköpings Län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):
Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Peder Karlén

Maria Frisk / Jane Ydman

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL

Sid 1 ( 4 )
Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH
UTBYTESANSVAR
Avser
Hyresvärd
Hyresgäst

Hyreskontrakt nr:

Fastighetsbeteckning:

kompletteras

Vapenrocken 4

Namn:

Personnr/Orgnr:

Oiger Jönköping 2 AB

559194-5158

Namn:

Personnr/Orgnr:

Region Jönköpings Län

232100-0057

2

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande.
1. Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör.
2. Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.
Hur gränsdragningslistan
ska fyllas i

1. Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet.
2. Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan.
Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan
parterna.
3. Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående
användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd.
4. Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta.
5. Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta.

Definitioner
1. Underhåll
Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt.
2. Utbyte
Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad.
ALLMÄNT
Underhållsansvar
Hv Hg
Lokalen,
utvändigt

Utbytesansvar
Hv Hg

Anmärkning

Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen
Dörröppnare och dörrstängare
Skyltar, skyltskåp

HG svarar för egna skyltar

Fönster och karmar

HG putsar öppningsbara

Markiser

Ej aktuellt

Lastintag/-kaj

Ej aktuellt

Belysningsarmaturer
Skyltbelysning

Lokalen,
invändigt

HG svarar för egna skyltar

Ytskikt väggar
Ytskikt tak
Ytskikt golv
Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare

inom lokalen

Dörröppnare och dörrstängare

inom lokalen

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Sign
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL

Sid 2 ( 4 )
Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH
UTBYTESANSVAR
ALLMÄNT
forts.
Lokalen,
invändigt
forts.

Underhållsansvar
Hv Hg

Utbytesansvar
Hv Hg

Anmärkning

Fönster och karmar
Glaspartier i lokalen
Skyltar
Rulljalusier

Ej aktuellt

Fast belysning
Särskilt anpassad belysning för verksamheten

Våtrum

Sanitetsporslin
Duschar
Ytskikt golv
Ytskikt väggar
Ytskikt tak

Toalett

Sanitetsporslin
Ytskikt golv
Ytskikt väggar
Ytskikt tak

Pentry

Maskiner i kök och pentry

Inredning
som
hyresvärden
särskilt
tillhandahåller för
verksamheten

Ej aktuellt

INSTALLATIONER
Värme

Luftvärme
Värmecentraler
Värmeväxlare
Värmeåtervinningssystem
Övriga värmeanläggningar
Mätare

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Sign
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL

Sid 3 ( 4 )
Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH
UTBYTESANSVAR
INSTALLATIONER
forts.

Underhållsansvar
Hv Hg

Utbytesansvar
Hv Hg

2

Anmärkning

Värme forts.

Vatten,
avlopp

Varmvattenberedare
Utslagsbackar

inom lokalen

Mätare
Golvbrunnar

El

Kyla och
ventilation

inom lokalen

Elmätare
Elcentraler

inom lokalen

Eluttag och dosor

inom lokalen

Särskilt kylaggregat

Ej aktuellt inom lokalen

Till- och frånluftsdon
Kylaggregat till data- och/eller serverrum

Ej aktuellt

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum

Ej aktuellt inom lokalen

Andra fläktanordningar

Ej aktuellt

Mätare

Lås och
säkerhet,
i lokalen

Lås och
säkerhet,
skalskydd

Lås
Larm

Om HG installerar

Monitorer och detektorer

Om HG installerar

Övervakningskameror

Om HG installerar

Dörrlås till entréer och andra dörrar
som leder till eller från lokalen
Övervakningskameror

Ej aktuellt

Monitorer och detektorer

Ej aktuellt

HV installerar inför tillträdet dörrlås i

HV övertar underhåll och utbyt

skalskyddsdörrar till lokalen. Övriga gör HG.
Hissar och
rulltrappor

Personhissar
Gods-/varuhissar
Rulltrappor

Ej aktuellt

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Sign
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA
FÖR LOKAL
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Bilaga nr:

FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH
UTBYTESANSVAR
INSTALLATIONER
forts.

Underhållsansvar
Hv Hg

Hissar och
rulltrappor
forts.

Andra flyttanordningar

Tele- och
datakommunikation

Ledning för telefoni

Utbytesansvar
Hv Hg

2

Anmärkning

Ej aktuellt

Ledning för data
Ledning för bredband
Ledning för kabeltv
Anordningar för trådlös tv

Särskilda
underhållsavtal

Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande
utrustning/installation:

Avtal tecknas av
Hv Hg
Anmärkning

Rulltrappor

Ej aktuellt

Personhiss
Varuhiss

Ej aktuellt

Kylaggregat
Fjärrkyla
Ventilation

Underskrift

Ort/datum:

Ort/datum:

Jönköping 2021-

Jönköping 2021-

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Oiger Jönköping 2 AB

Region Jönköpings Län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):
Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Peder Karlén

Maria Frisk / Jane Ydman

Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO.
Eftertryck förbjuds.

Sid 1 (2)

INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

3

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:
kompletteras

Hyresvärd

Namn:
Oiger Jönköping 2 AB

Personnr/orgnr:
559194-5158

Hyresgäst

Namn:
Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr:
232100-0057

Klausul

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor
eller

Fastighetsbeteckning:
Vapenrocken 4

7 715 200

ska

100

%

kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex

(totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.
- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
anpassad till indextalet för oktober månad året innan.
- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.
- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,
nämligen indextalet för oktober månad år 2019 .
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.
Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.
Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.
Underskrift

Ort/datum:
Jönköping 2021-

Ort/datum:
Jönköping 2021-

Hyresvärd:
Oiger Jönköping 2 AB

Hyresgäst:
Region Jönköpings Län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud):

x Ombud enligt

Ombud enligt
fullmakt

fullmakt

Namnförtydligande:
Peder Karlén

x Firmatecknare

Namnförtydligande:
Maria Frisk / Jane Ydman

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Bilaga nr:

3

Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom
exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.
Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.
1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
2002 enligt klausulen.
Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.
Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Sid 1 (2)

BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

4

Bilaga nr:

Avser

Hyreskontrakt nr:
kompletteras

Fastighetsbeteckning:
Vapenrocken 4

Hyresvärd

Namn:
Oiger Jönköping 2 AB

Personnr/orgnr:
559194-5158

Hyresgäst

Namn:
Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr:
232100-0057

Klausul

Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

x

Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.
Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Bilaga:

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
Systematiskt brandskyddsarbete
Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete.
Hyresgästen förbinder sig att se till
att räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
att funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
att branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
att plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Sid 2 (2)

BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Bilaga nr:

4

Klausul forts.
Krav på skriftlig redogörelse
Byggnaden omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Part förbinder sig att på begäran av den andra lämna de uppgifter
som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet
Byggnaden omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens
verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive
hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin
redogörelseskyldighet.
Underskrift

Ort/datum:
Jönköping 2021-

Ort/datum:
Jönköping 2021-

Hyresvärdens namn:
Oiger Jönköping 2 AB

Hyresgästens namn:
Region Jönköpings Län

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud):

x Ombud enligt

Ombud enligt
fullmakt

fullmakt

Namnförtydligande:
Peder Karlén

x Firmatecknare

Namnförtydligande:
Maria Frisk / Jane Ydman

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Sid 1 (2)

PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Bilaga nr:

5

Avser

Hyreskontrakt nr:
kompletteras

Fastighetsbeteckning:
Vapenrocken 4

Hyresvärd

Namn:
Oiger Jönköping 2 AB

Personnr/Orgnr:
559194-5158

Hyresgäst

Namn:
Region Jönköpings Län

Personnr/Orgnr:
232100-0057

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Sid 2 (2)

PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Bilaga nr:

5

Avser

Hyreskontrakt nr:
kompletteras

Fastighetsbeteckning:
Vapenrocken 4

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. ITtjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

RUMSFÖRTECKNING ALLA PLAN

PLAN 3

Name

Hyreskontrakt Bilaga 6

TRAPPHUS

1

1. KONFERENSRUM
KONFERENS 5P
KONFERENS 10P
KONFERENS 16P
KONFERENS 30P

1:400

CHEFSKONTOR EKONOMI
13,9 m²

KONTOR EKONOMI KONTOR EKONOMI
8,3 m²
8,3 m²

SAMTALSSOFFA
27,2 m²

KONFERENS 16P
36,9 m²
CHEFSKONTOR EKONOMI
12,8 m²

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONFERENS 10P
19,7 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,3 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²
FÖRRÅD EKONOMI KONFERENS 5P
7,1 m²
10,2 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

KONTOR INV.SERVICE
8,4 m²

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

KOPIERING/POST

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

KOPIERING/POST
14,8 m²

FÖRRÅD EKONOMI
30,4 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²
KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,3 m²

KONTOR INV.SERVICE
8,4 m²

SCANNERRUM EKONOMI
12,9 m²

KONFERENS 16P
32,3 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR INV.SERVICE
8,5 m²
STÄD
5,6 m²

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

FÖRRÅD INV.SERVICE
8,0 m²

KONTOR EXPANSION
8,5 m²

CHEFSKONTOR EKONOMI
12,9 m²

KONTOR EXPANSION
8,5 m²
TRAPPHUS
22,5 m²

LUNCHRUM MED PENTRY
71,0 m²

12. HR
CHEFSKONTORTRAPPHUS
HR
FÖRRÅD HR PERSONALMAPPAR
KONTOR HR

KONTOR EXPANSION
8,5 m²

KONTOR EXPANSION
8,5 m²

14. K-FACTOR
KORRIDOR
TRAPPHUS 17.

0 1 2
METER

5

15

20

2019-07-10

4

RITAD/KONSTR. AV

ELRE

1

m²

7,1 m²

m²
PLAN 10,5
5
PLAN 5
5,6
m²
PLAN 5

12,8 m²
12,8 m²

27

1

12,9 m²
67,5 m²
80,4 m²
13,7 m²
8,3 m²
84,4 m²
27,2 m²
133,6 m²

1
1
4

14,8 m²

8,4 m²
PLAN 10,6
4
PLAN 4

m²

84,5 m²

1
1
1

PLAN 5
PLAN 39,6
5

m²

30,4 m²

PLAN 5

227,9 m²
8,4 m²

PLAN 4
PLAN 12,9
4

m²

319,2 m²
10

PLAN 4
PLAN 4
PLAN 4
84,4
PLAN 4

m²

84,4 m²

3
1
27
1
1

39,6 m²
30,4 m²
227,9 m² 2
8,4 m²
1
12,9 m²
319,2 m² 1

PLAN 3
PLAN 3
m²
PLAN 218,1
3
PLAN 3
27,2
m²
PLAN 3

2
1
20

31,3 m² 2
30,4 m²
169,2 m²
230,8 m²

m²
PLAN 45,0
4
PLAN 4
350,3
m²
PLAN 4

84,4 m²
84,4 m²

6

60,0 m²

PLAN 50,7
3

m²

50,7 m²

212,1 m²
13,1 m²
54,5 m²
179,9 m²
459,6 m² 4

15. EXPANSIONSMÖJLIGHET
KONTOR EXPANSION

10

88,9 m²
88,9 m²
3112,5 m²

1:200

71,0 m²

2

3
1
2
3

SKALA

PLAN 3
PLAN 4
10,2 m²
PLAN 4
PLAN 19,7
5
m²
PLAN 3
m²
PLAN 69,2
4
PLAN 5
99,1
m²
PLAN 4
PLAN 5

PLAN 5
8,0 m²
PLAN 5
PLAN 5
19,5 m²
PLAN 5

14. ÖVRIGT
LUNCHRUM MED PENTRY
REGIONENSFASTIGHETS FÖRRÅD
20. SCHAKT
SAMTALSSOFFA
TOUCH DOWN

5 - PLAN 3 AVDELNING
DATUM

AREA

13,7 m²
1
227,8 m²
18,4 m²
2
14,8 m²
274,7 m² 1

404,5 m²
227,8 m²
632,3 m²

LITEN
10

PLAN 5

PLAN 4
PLAN 3
71,0
PLAN 3

4
10

Grand total: 226

VAPENROCKEN 4

1

1

10
EXPANSION

TEKNIK

SCHAKT

SKALA 1:200

2

3

ELC

NYBYGGNAD AV KONTORSHUS

1

12,9 m²
25,4 m²
38,3 m²

15. EXPANSIONSMÖJLIGHET

13. INVÅNARSERVICE
KONTOR INV.SERVICE
KONTOR

KONTOR EXPANSION
8,4 m²

1

1

TOUCH DOWN

KONTOR EXPANSION
8,3 m²

7,1 m²
8,3 m²
6,5 m²
7,1 m²
8,0 m²
8,4 m²
6,5 m²
6,5 m²
6,5 m²
77,9 m²
44,3 m²
41,8 m²
12,9 m²
5,6 m²
8,4 m²
42,2 m²
298,1 m²

12,8 m²
25,4 m²
38,2 m²

8
EKONOMI

11. EKONOMI
CHEFSKONTOR14.
EKONOMI
K-FACTOR
FÖRRÅD EKONOMI
KORRIDOR
KONTOR EKONOMI
RECEPTION
SAMTALSSOFFA
SCANNERRUM EKONOMI

VILRUM
8,4 m²

ANTAL

175,4 m²
63,5 m²
298,8 m²

1
3

10. ENERGIKONTORET
CHEFSKONTOR ENERGI
1
13.ENERGI
INVÅNARSERVICE1
KONFERENS 4P
KONTOR ENERGI
10
KONTOR INV.SERVICE
LANDSKAP 6P ENERGI
1

KONTOR INV.SERVICE
8,4 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

EKONOMI

9. MILJÖ
RECEPTION
CHEFSKONTOR MILJÖ
KONTOR MILJÖ
SCANNERRUM

KONTOR INV.SERVICE
8,3 m²

Level

PLAN 0

25,7 m²
31,7 m²
42,3 m²
99,8 m²

3
EKONOMI

KONTOR EKONOMI

KONTOR INV.SERVICE
8,5 m²

KONTOR INV.SERVICE
8,5 m²

RECEPTION
8,4 m²

8. MEDICINTEKNIK
FÖRRÅD
CHEFSKONTOR MED.TEKNIK

KONTOR INV.SERVICE
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

7. MÅLTID
11. EKONOMI
CHEFSKONTOR MÅLTID
KONTOR MÅLTID
CHEFSKONTOR

KONTOR INV.SERVICE
8,4 m²

22,7 m²
22,7 m²

2
1
5

VILRUM

6. NÄRSERVICE
CHEFSKONTORWC
NÄRSERVICE
KONTOR NÄRSERVICE

TOUCH DOWN
60,0 m²

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

1

5. STAB
RWC
CHEFSKONTOR
STAB
GRUPPRUM 10P STAB
STÄD
KONTOR STAB

KONTOR INV.SERVICE
8,4 m²

TRAPPHUS
22,6 m²

5
FUNKTION

FÖRRÅD EKONOMI
4. INKÖP
CHEFSKONTOR INKÖP
1
FÖRRÅD INV.SERVICE
KONTOR INKÖP
27
RUM FÖR DOKUMENTSKÅP INKÖP
1
KAPPRUM
VARUPROVSRUM
1

KONTOR EKONOMI
8,3 m²

Area

2
20,4 m²
LOKALFÖRTECKNING
PLAN 03
2
39,4 m²

3. STÖDFUNKTIONER
1. KONFERENSRUM 1
FÖRRÅD EKONOMI
FÖRRÅD ENERGI
1
KONFERENS 5P
FÖRRÅD HR
1
FÖRRÅD INKÖP
1
KONFERENS 10P
FÖRRÅD INV.SERVICE
1
KONFERENS 16P
FÖRRÅD MILJÖ
1
FÖRRÅD MÅLTID
1
FÖRRÅD NÄRSERVICE
1
FÖRRÅD STAB
1
2 PERSONALUTRYMMEN
KAPPRUM
8
KOPIERING/POST
LUNCHRUM MED 3
RWC
8
SEKUNDÄRT PENTRY
FÖRRÅD
1
STÄD
1
VILRUM
1
WC
16
3. STÖDFUNKTIONER

KONTOR EKONOMI
8,5 m²

KONTOR EKONOMI
8,4 m²

Count

2

5,8 m²
5,8 m²

PLAN 0

10,0 m²
10,0 m²

PLAN 4

LOKALFÖRTECK

Hyreskontrakt Bilaga 6

FUNKTION
1. KONFERENSRUM

LOKALFÖRTECKNING PLAN 04
KONFERENS 10P

1:400

FUNKTION

ANTAL

1. KONFERENSRUM

CHEFSKONTOR ENERGI
13,7 m²

KONTOR ENERGI KONFERENS 4P ENERGI
LANDSKAP 6P ENERGI
8,3 m²
8,3 m²
27,2 m²

2

LUNCHRUM MED
PENTRY

KONFERENS 16P
36,9 m²

1

KONTOR ENERGI
8,3 m²

KONTOR ENERGI
KORRIDOR
8,4 m²
92,9 m²
KONTOR ENERGI
8,5 m²

1

KONFERENS 16P
2 PERSONALUTRYMMEN

KONTOR ENERGI
8,5 m²

KONTOR ENERGI
8,4 m²

KONFERENS 10P

KONFERENS 10P
19,7 m²

3. STÖDFUNKTIONER

KONTOR ENERGI
8,5 m²
KONTOR ENERGI
8,5 m²

KONTOR ENERGI
8,5 m²
KONTOR ENERGI
8,4 m²

KONTOR MILJÖ
8,3 m²
FÖRRÅD MILJÖ FÖRRÅD ENERGI
8,4 m²
8,3 m²

CHEFSKONTOR MILJÖ
12,9 m²

KONTOR MILJÖ
8,5 m²
KONTOR MILJÖ
8,5 m²

KONTOR MILJÖ
8,5 m²

KONTOR MILJÖ
8,4 m²

KONTOR MILJÖ
8,4 m²

KONTOR MILJÖ
8,4 m²

KONTOR MILJÖ
8,4 m²

FÖRRÅD ENERGI

1

FÖRRÅD HR

1

FÖRRÅD MILJÖ

1

FÖRRÅD NÄRSERVICE

1

KAPPRUM

2

KOPIERING/POST

1

RWC

2

SEKUNDÄRT FÖRRÅD

1

WC

4

TOUCH DOWN
60,0 m²

6. NÄRSERVICE
KONTOR HR
8,4 m²

KONTOR HR
8,4 m²

KOPIERING/POST
14,8 m²

FÖRRÅD HR PERSONALMAPPAR
30,4 m²

KONTOR HR
8,5 m²

CHEFSKONTOR NÄRSERVICE
12,8 m²

CHEFSKONTOR
NÄRSERVICE

1

KONTOR NÄRSERVICE
8,5 m²

KONTOR NÄRSERVICE

3

KONTOR NÄRSERVICE
8,5 m²
KONTOR HR
8,5 m²

KONTOR HR
8,3 m²

SEKUNDÄRT FÖRRÅD
12,9 m²
KONFERENS 16P
33,0 m²

9. MILJÖ

KONTOR NÄRSERVICE
8,4 m²

CHEFSKONTOR MILJÖ

1

KONTOR HR
8,4 m²

KONTOR MILJÖ

8

KONTOR HR
8,5 m²
KONTOR HR
8,5 m²

10. ENERGIKONTORET

KONTOR HR
8,5 m²

KONTOR HR
8,5 m²

KONTOR HR
8,4 m²

FÖRRÅD HR FÖRRÅD NÄRSERVICE
6,5 m²
6,5 m²

KONTOR HR
8,3 m²
KONTOR HR
8,4 m²

KONTOR HR
8,5 m²

KONTOR HR
8,5 m²
KONTOR HR
8,5 m²

CHEFSKONTOR ENERGI

1

KONFERENS 4P ENERGI

1

KONTOR ENERGI

10

LANDSKAP 6P ENERGI

1

KONTOR HR
8,5 m²
CHEFSKONTOR HR
12,8 m²

LUNCHRUM MED PENTRY
70,7 m²

KONTOR HR
8,5 m²

12. HR

KONTOR HR
8,5 m²

CHEFSKONTOR HR

2

KONTOR HR
8,5 m²

FÖRRÅD HR
PERSONALMAPPAR

1

KONTOR HR

20

CHEFSKONTOR HR
18,5 m²

KONFERENS 16P
AREA
3. STÖDFUNKTIONER
FÖRRÅD ENERGI
19,7 m²
FÖRRÅD HR
69,9FÖRRÅD
m² MILJÖ
89,6FÖRRÅD
m² NÄRSERVICE
KAPPRUM
70,7KOPIERING/POST
m²
RWC
SEKUNDÄRT FÖRRÅD
70,7 m²
WC

8,3 6.
m²NÄRSERVICE
6,5 CHEFSKONTOR
m²
NÄRSERVICE
8,4 m²
KONTOR NÄRSERVICE
6,5 m²
19,59.m²
MILJÖ
14,8CHEFSKONTOR
m²
MILJÖ
MILJÖ
10,5KONTOR
m²
12,9 m²
10. ENERGIKONTORET
10,6 m²
CHEFSKONTOR ENERGI
97,8KONFERENS
m²
4P ENERGI
KONTOR ENERGI
6P ENERGI
12,8LANDSKAP
m²
HR
25,412.m²
CHEFSKONTOR HR
38,2 m²
FÖRRÅD HR
PERSONALMAPPAR
HR
12,9KONTOR
m²

67,5 m²
14. K-FACTOR
80,4 m²
KORRIDOR
TRAPPHUS
13,7 m²
8,3 14.
m²ÖVRIGT
MED
84,4LUNCHRUM
m²
PENTRY
27,2 m²
TOUCH DOWN
133,6 m²
17. TEKNIK
31,3ELC
m²

30,4 m²
20. SCHAKT
SCHAKT
169,2 m²
230,8 m²

14. K-FACTOR
KORRIDOR

1

92,9 m²

TOUCH DOWN

1

60,0 m²

TRAPPHUS

2

45,7 m²
198,6 m²

17. TEKNIK
ELC

2

5,8 m²
5,8 m²

20. SCHAKT

NYBYGGNAD AV KONTORSHUS
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LOKALFÖRTECKNIN

Hyreskontrakt Bilaga 6

FUNKTION
1. KONFERENSRUM

LOKALFÖRTECKNING PLAN
055P
KONFERENS

1:400

16P
ANTALKONFERENS
AREA
KONFERENS 30P

FUNKTION
1. KONFERENSRUM

CHEFSKONTOR INKÖP
13,7 m²

KONTOR INKÖP
8,3 m²

KONTOR INKÖP
8,3 m²

SAMTALSSOFFA
27,2 m²

KONFERENS 5P

1

KONFERENS 16P

1

KONFERENS 30P

1

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR INKÖP
8,4 m²

2 PERSONALUTRYMMEN

KONFERENS 16P
36,3 m²

KONTOR INKÖP
8,4 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

LUNCHRUM MED PENTRY

KONTOR INKÖP
8,3 m²

KORRIDOR
93,5 m²

RUM FÖR DOKUMENTSKÅP INKÖP
18,4 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

3. STÖDFUNKTIONER

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²
KONFERENS 5P
10,2 m²

KONTOR INKÖP
8,3 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

FÖRRÅD INKÖP
7,1 m²

KONTOR INKÖP
8,4 m²
KONTOR INKÖP
8,4 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²
KONTOR INKÖP
8,4 m²
CHEFSKONTOR MED.TEKNIK
12,8 m²

KONTOR INKÖP
8,4 m²

TOUCH DOWN
60,0 m²

KONTOR INKÖP
8,4 m²

KONTOR INKÖP
8,4 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR MÅLTID
8,4 m²

VARUPROVSRUM
14,8 m²

KONTOR MÅLTID
8,4 m²

FÖRRÅD MÅLTID

1

FÖRRÅD STAB

1

KAPPRUM

2

KOPIERING/POST

1

RWC

2

WC

4

19,5 m²
5. STAB
14,8 m² STAB
CHEFSKONTOR
GRUPPRUM
10P STAB
10,5 m²
KONTOR
STAB
10,6 m²

CHEFSKONTOR INKÖP

1

75,3 m²
7. MÅLTID
CHEFSKONTOR MÅLTID
KONTOR
13,7MÅLTID
m²

KONTOR INKÖP

27
1

227,8 m²
8. MEDICINTEKNIK
18,4 m²
CHEFSKONTOR MED.TEKNIK
14,8 m²

CHEFSKONTOR STAB

2

14. K-FACTOR
274,7 m²
KORRIDOR
TRAPPHUS
25,7 m²

GRUPPRUM 10P STAB

1

KONTOR STAB

5

RUM FÖR DOKUMENTSKÅP INKÖP 1

KONTOR MÅLTID
8,5 m²

VARUPROVSRUM

CHEFSKONTOR MÅLTID
12,9 m²

5. STAB

CHEFSKONTOR STAB
12,9 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR STAB
8,5 m²

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR INKÖP
8,4 m²

KONTOR EXPANSION
8,4 m²
KONTOR EXPANSION
8,5 m²

KONTOR EXPANSION
8,5 m²

KONTOR EXPANSION
12,8 m²

LUNCHRUM MED PENTRY
70,4 m²

FÖRRÅD MÅLTID FÖRRÅD STAB
6,5 m²
6,5 m²

KONTOR STAB
8,4 m²

7. MÅLTID

KONTOR STAB
8,4 m²

KONTOR STAB
8,5 m²

31,7 m²
14. ÖVRIGT
LUNCHRUM
MED PENTRY
42,3 m²
SAMTALSSOFFA
99,8 m²
TOUCH DOWN

CHEFSKONTOR MÅLTID

1

KONTOR MÅLTID

3

12,9 m²
15. EXPANSIONSMÖJLIGHET
KONTOR
25,4EXPANSION
m²

1

38,3 m²
17. TEKNIK
ELC
12,8 m²

KONTOR STAB
8,5 m²

8. MEDICINTEKNIK

CHEFSKONTOR STAB
12,8 m²

70,4 m²
4. INKÖP
CHEFSKONTOR INKÖP
7,1 m²
KONTOR
INKÖP
RUM 6,5
FÖR m²
DOKUMENTSKÅP INKÖP
VARUPROVSRUM
6,5 m²

1

KONTOR INKÖP
8,5 m²

KONTOR INKÖP
8,3 m²

FÖRRÅD
36,3MÅLTID
m²
FÖRRÅD
STAB
63,5 m²
KAPPRUM
110,0 m²
KOPIERING/POST
RWC
WC 70,4 m²

FÖRRÅD INKÖP

4. INKÖP

KOPIERING/POST
14,8 m²

KONFERENS 30P
63,5 m²

1

3. STÖDFUNKTIONER
10,2INKÖP
m²
FÖRRÅD

CHEFSKONTOR MED.TEKNIK

20. SCHAKT
12,8 m²
SCHAKT

GRUPPRUM 10P STAB
31,7 m²

14. K-FACTOR
KORRIDOR

1

93,5 m²

SAMTALSSOFFA

1

27,2 m²

TOUCH DOWN

1

60,0 m²

TRAPPHUS

2

45,7 m²
226,3 m²

15. EXPANSIONSMÖJLIGHET
KONTOR EXPANSION

4

38,2 m²
38,2 m²

17. TEKNIK
ELC

NYBYGGNAD AV KONTORSHUS

VAPENROCKEN 4
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6

5,8 m²

RITAD/KONSTR. AV

ELRE
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SKALA
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4

10,0 m²
10,0 m²

Projektgenomförandebilaga: 7
1.

Parter
Hyresvärd
Hyresgäst:

Oiger Jönköping 2 AB, org. nr 559194-5158 (”Hyresvärden”)
Region Jönköpings Län, org. nr 232100-0057 (”Hyresgästen”)

Fastighet:

Vapenrocken 4 (”Fastigheten”)

Kontraktsnummer:

Kompletteras inklusive tillhörande bilagor (”Hyresavtalet”)

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt
”Part”.

2.

Bakgrund och syfte
Hyresvärden ska uppföra en kontorsbyggnad på Fastigheten (”Projektet”). Del av Fastigheten
om ca 3 216 kvm (”Lokalen”) ska uthyras till Hyresgästen enligt Hyresavtalet. Parterna är
härvid överens om att Hyresvärden ska ansvara för projekteringen och vara beställare av den
entreprenad som innefattar hela Projektet.
Denna projektgenomförandebilagan (”Projektbilaga”) reglerar Hyresvärdens och
Hyresgästens roller samt deras respektive rättigheter och skyldigheter från Hyresavtalets
undertecknande, under projekterings- och utförandefasen och fram till hyrestidens start samt hur
möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen ska hanteras under arbetet
med att färdigställa Lokalen. Projektbilagan upphör att gälla när samtliga förhållanden som
Projektbilagan ska tillämpas på är slutligt reglerade.
Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till Hyresavtalet.

3.

Omfattning
Projektbilagan ska tillämpas under tiden från och med Hyresavtalets undertecknande fram till
dess att samtliga förhållanden som Projektbilagan tillämpats på är slutligt reglerade. Relevanta
delar av Projektbilagan gäller dock, avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och
samverkan, även för tiden efter Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla
besiktningsanmärkningar enligt slutbesiktningsprotokoll är åtgärdade.

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt följande
handlingar (”Handlingarna”):
Bilaga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Handlingar

Särskilda bestämmelser
Gränsdragningslista underhåll
Index
Brandskydd
GDPR
Ritningar
Projektgenomförandebilaga, denna bilaga
7.1 Tekniskbeskrivning
7.2 VVS-beskrivning
7.3 Beskedstidplan (ej bilagd avtalet)

Handlingarna kompletterar varandra och gäller vid motstridigheter i angiven ordning om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Om Hyresvärden och Hyresgästen
överenskommer om ändring eller tillägg till Handlingarnas undertecknande kompletterar sådana
överenskommelser Handlingarna. Om sådan överenskommelse strider mot Handlingarna gäller
överenskommelse före Handlingarna.
Hyresvärden ska löpande tillhandahålla Hyresgästen Handlingarna.

4.

Organisation
Ombud att företräda respektive part utses så snart som möjligt efter tecknat Hyresavtal. Dock
senast vid första projektmöte. Beslut om ombud protokollförs med uppgift om ombuds namn,
adress, telefon samt e-post.
Ovan nämnda ombud befullmäktigas att företräda Hyresvärden respektive Hyresgästen i
samtliga frågor som avser iordningställande av Lokalen. Ombuden äger således rätt att för parts
räkning t.ex. besluta om ändringar och tillägg. Vid byte av ombud ska detta meddelas den andre
parten skriftligen.

5.

Tillträde
Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret. Preliminär
tillträdesdag förutsätter att Hyresvärden i förekommande fall erhållit marklov som vunnit laga
kraft och därefter startbesked för åtgärderna senast den 1 maj 2021 samt erhållit bygglov som
vunnit laga kraft och därefter startbesked för åtgärderna senast den 1 juni 2021.
Preliminär tillträdesdag angiven i kontraktsformuläret är villkorad att tiderna i bilaga 8.3
[Beskedstidplan] följs av både Hyresgäst och Hyresvärd. Skulle antingen Hyresgästen eller
Hyresvärden inte hålla sin del av tidplanen förskjuts den preliminära tillträdesdagen med samma
tid som [beskedstidplanen] förskjuts.
Hyresvärden får flytta fram den preliminära tillträdesdagen om tidsplanen behöver ändras med
anledning av försenad lov enligt ovan samt om Hyresgästens önskemål om ändringsarbete eller
försenade eller uteblivna besked enligt denna Projektbilaga. Hyresvärden får även flytta fram

den preliminära tillträdesdagen om genomförandet av Projektet direkt eller indirekt försvåras på
grund av covid-19-pandemin och/eller den uppkomna samhällskrisen som föreligger vid
Hyresavtalets ingående. Ny preliminär tillträdesdag ska meddelas skriftligen till Hyresgästen.
Definitiv tillträdesdag ska infalla senast 24 månader från dagen då startbesked för markarbeten
erhålles. Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag tidigast sex (6) månader efter erhållet
startbesked för markarbeten och senast nio (9) månader innan definitiv tillträdesdag.
Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att flytta
fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på omständigheter som
anges i punkten 8 (ÄTA-arbeten) (förutsatt att Hyresvärden meddelat tidsförskjutning när
överenskommelse om ÄTA träffats enligt punkt 8.3.1), punkten 9 (Besked från Parterna), i
punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar som är
utom Hyresvärdens kontroll. Om det inom ramen för Projektet har sökts bygglov, eller gjorts
anmälan enligt PBL som kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta fram den
definitiva tillträdesdagen för Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet
myndighetsbeslut, eller som uppkommer till följd av myndighets underlåtenhet att meddela
slutbesked, förutsatt att det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens
sida.
Oavsett vad som anges ovan, har Hyresvärden även rätt att flytta fram den definitiva
tillträdesdagen om a) Hyresvärden inte lyckas anlita en entreprenör som kan slutföra Projektet
i rätt tid till en rimlig kostnad eller en anlitad entreprenör inte kommer att slutföra Projektet i
rätt tid på grund av begränsad tillgång till arbetskraft, material eller hjälpmedel, och b)
förseningen i sådant fall direkt eller indirekt beror på covid-19-pandemin och/eller den
uppkomna samhällskrisen som föreligger vid Hyresavtalets ingående. Hyresvärden får vidare
också flytta fram den definitiva tillträdesdagen om myndighetsbeslut, lag eller förordning,
medför att genomförandet av Projektet väsentligen försvåras. Hyresvärden äger även rätt att
flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på eventuell
arbetsplatsstrejk bland av Hyresvärden upphandlade entreprenörer av detta Projekt eller av
omständigheter som framgår av punkten 8, 9 och 11.
Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de omständigheter
som anges i punkten 8 (ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av beställningar från
Hyresgästen eller beror på orsaker som anges i punkt 8 nedan), punkten 9 (Besked från
Parterna), eller i punkten 1 (Hyresgästens egna arbeten), ska Hyresgästen erlägga ersättning till
Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte hyrestillägg från och med den definitiva
tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen förelegat. Om Hyresvärden helt eller delvis
undvikit försening genom att vidta forcering, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes
kostnader för forceringen. Om Hyresgästen avvaktan i på slutbesked ges tillträde till del av
Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen.
Hyresgästen är medveten om att mindre arbeten och åtgärdande av besiktningsanmärkningar
kan utföras i Lokalen och i Fastigheten efter den definitiva tillträdesdagen. Hyresvärden ska så
långt möjligt utföra dessa arbeten så att Hyresgästens verksamhet inte störs eller Hyresgästens
möjlighet att nyttja Lokalen påverkas.
Årstidsberoende tester såsom injusteringar av ventilation, provning av sommar- och
vinterdriftsfall får dock ske under en period som infaller inom ett år efter den definitiva

tillträdesdagen. Om åtgärdandet av besiktningsanmärkningar direkt eller indirekt försvåras på
grund av covid-19-pandemin och/eller den uppkomna samhällskrisen som föreligger vid
Hyresavtalets ingående ska detta beaktas vid Hyresvärdens åtgärdande.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för hinder eller men i nyttjanderätten eller annan
ersättning till följd av genomförandet av kvarvarande arbeten eller besiktningsanmärkningar
efter tillträdesdagen.
Hyresvärden ska dokumentera tidpunkten för den faktiska tillträdesdagen i ett tilläggsavtal till
Hyresavtalet, som ska undertecknas av parterna.

6.

Hyresgästmöten
Under tiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska
Hyresvärden ansvara för att regelbundet kalla Hyresgästen till möten (”Hyresgästmöten”).
Båda parter ska vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt
fullmäktigas av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena efter
överenskommelse parterna emellan. Det åligger respektive part att kalla eventuella personer
utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och schemaläggning
av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten närvara vid extra möte vilket
ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.
Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.
Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera det
justerade protokollet inom sju (7) arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges
vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och
eventuella beslut som fattats.

7.

Projektering
Hyresgästen kommer att bjudas in i projekteringen för de delar som berör dennes del av
byggnaden. Hyresgästen äger rätt att efter undertecknandet av Hyresavtalet och utan
kostnadspåverkan för Hyresgästen påkalla ändringar av Lokalens slutliga utformning och
planlösning. Sådana ändringar kan t.ex. avse inbördes placering respektive frekvens av enskilt
typrum inom den i Hyresavtalet avtalade lokalytan. Vid sådan ändring ska emellertid omfattning
av funktioner och installationer vara likvärdiga med vad som framgår av Regios
anbudshandlingar.
Besked om Lokalens slutliga utformning och planlösning ska meddelas Hyresvärden efter
kontraktstecknande i det inledande skedet av projekteringsarbetet av byggnaden. Beskedet ska
komma i det inledande projekteringsarbetet så inte TE projekteringstidplan påverkas negativt.
Hyresvärden ska bekosta biträde av Hyresvärdens arkitekt som erfordras för att fastställa
Lokalens slutliga utformning och planlösning enligt ovan. Dock bistås Hyresgästen med som
mest 80 arbetstimmar av Hyresvärden anlitad arkitekt. Om antalet arbetstimmar för
Hyresvärdens arkitekt överstiger 80 timmar ska kostnaden för överskjutande antal arbetstimmar
regleras som ÄTA-arbeten enligt vad som anges i punkt 8 nedan.

Eventuella kostnader för konstruktör och installationskonsulter till följd av Hyresgästens
önskemål är att betrakta som ÄTA-arbeten.
Parterna är införstådda med att uppförande av byggnad kan medföra byggnadsmässiga
komplikationer i senare skede. Därav äger Hyresvärden rätt att oavsett Lokalens utformning på
ritningarna, utföra sådana ändringar av planlösningen som kan betingas av
konstruktionsmässiga eller liknande skäl eller påkallas av vederbörande myndigheter, bl.a. i
bygglovsärenden. Sådan eventuell ändring ska föregås av information till och i samråd med
Hyresgästen och i möjligaste mån ta hänsyn till Hyresgästens önskemål.

8.

ÄTA-arbeten
Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa önskemål
(Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller funktion genom
ändring, tillägg eller avgående arbeten (”ÄTA”).
Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till önskemålet
genom att projektera för begärd ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av
projekteringen till Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med
redovisningen av resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt
punkten 8.3 nedan. Om Hyresgästen inte önskar genomföra en av Hyresgästen initierad ÄTA
ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för Hyresvärdens verifierade kostnader för projekteringen
av berörd ÄTA.
Överenskommelse om ÄTA ska, utom i fall som avses i punkt 8.5 nedan, träffas skriftligen, och
innehålla de punkter som framgår nedan, innan arbetet utförs.
Av Parternas skriftliga överenskommelse enligt punkt 8.3 ska följande framgå:
(i)

Kostnaden för ÄTA

(ii)

Konsekvenser för tillträdesdag enligt Hyresavtalet.

(iii)

(Ägare, ansvar och kostnad för drift, underhåll och utbyte.

(iv)

Eventuell återställandeskyldighet för Hyresgästen.

Under förutsättning att Parterna kan enas om en hantering av kostnaden för ÄTA får inte
Hyresvärden utan sakliga skäl vägra att ingå överenskommelse med Hyresgästen avseende
genomförande av ÄTA i enlighet med Hyresgästens önskemål. Som sakligt skäl ska t.ex. anses
att ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden, att
separat upphandling behöver göras för ÄTA eller att ändringen medför en negativ påverkan på
tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av
en inte oväsentlig kostnadsökning eller intäktsminskning.
Hyresvärden har rätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av bl.a.
planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av konstruktionsskäl eller
liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden för ändring enligt denna
punkt ska regleras i enlighet med vad som framgår av punkt 8.3.1 ovan.

Först efter det att, i förekommande fall, skriftlig överenskommelse om ÄTA har ingåtts är
Hyresvärden berättigad/skyldig att utföra önskat ÄTA. Innan sådan överenskommelse träffats
gäller tidigare bestämt utförande. Förändringar ska tas upp i en ÄTA-lista.
I det fall Parterna enligt ovan har överenskommit om ÄTA som inneburit att hyran eller arean
för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte,
ägande eller återställande förändrats i förhållande till Hyresavtalet, ska sådan överenskommelse,
före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.
Hyresvärdens egna kostnader för ÄTA-arbeten, exempelvis finansiering, besiktning och
kontroll, beräknas som ett procentpåslag om 7 procent på summan av ersättningen till
Totalentreprenören (”TE”) (ersättning till TE enligt punkt 8.9).
Ersättning till TE för ÄTA ska beräknas enligt självkostnadsprincipen (ABT 06 6 kap § 9 och
§ 10), varvid TE:s entreprenörsarvode framgår i procent i TE-avtal mellan Hyresvärd och TE
(jfr ABT 06 6 kap § 9 punkt 8a). Samtliga kostnader som uppräknas i ABT 06 6 kap 9 §, och
som ingår i beräkningen, ska vara skäliga.
Kostnaden för ÄTA-arbeten ska ersättas av Hyresgästen kontant 30 dagar efter erhållen faktura.

9.

Besked från Parterna
Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till
Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter lämnas, till
Hyresvärden eller av Hyresvärden anlitad entreprenör, utan dröjsmål. Hyresgästen ansvarar för
att besvara dessa och lämna all erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom
sju (7) arbetsdagar från det att frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild
kunskap kan de projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.
Om besked inte lämnas inom sju (7) arbetsdagar har Hyresvärden rätt att välja utförande, efter
meddelande därom till Hyresgästen.
Såvida annat inte anges i denna Projektbilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som
erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med
undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av
Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas till
den andre samt för riktigheten av de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.
Hyresvärden ska tillhandahålla sådana handlingar såsom exempelvis beskrivningar och
ritningar för Hyresgästens kännedom, granskning samt, när så erfordras, godkännande.
Hyresgästen har då möjlighet att lämna besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt
punkt 8 ovan.

10.

Verksamhetsrelaterad anpassning
Hyresgästen bekostar all anpassning av Lokalen innefattande verksamhetsrelaterad utrustning
och inredning. Önskas av Hyresgästen annat lås- och passersystem än det som tillhandahålls av
Hyresvärden i Projektet bekostar Hyresgästen själv det lås- och passersystem som denne önskar.

Hyresvärden tillser att skalskyddsdörrar till lokalen förses med lås godkända enligt krav från
Hyresgästens försäkringsbolag.
Samtliga kostnader som omfattas av punkt 10.1 ska faktureras direkt av TE till Hyresgästen.
Om Hyresgästen väljer att använda Hyresvärdens TE gällande HG-arbeten.

11.

Hyresgästens egna arbeten
Hyresgästen får inte utföra egna arbeten inom Lokalen (”HG-arbeten”) utan att Hyresvärden
skriftligen godkänt sådant arbete i enlighet med denna Projektbilaga.
Om Hyresgästen vill påbörja egna arbeten i Lokalen före tillträdesdagen ska Hyresgästen
skriftligen framställa önskemål om detta till Hyresvärden i god tid och senast till den tidpunkt
som framgår av [beskedstidplanen]. Hyresgästen ansvarar för samtliga skador som
Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes underentreprenörer orsakar. Det område
inom vilket HG-arbetena ska utföras ska avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det
åligger Hyresvärden att samordna arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen
förbinder sig att följa Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner
rörande samordning av arbeten och arbetsmiljö. Hyresgästen ansvar för arbetsmiljö för sina egna
arbeten.

12.

Underskrift
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1.

Sammanfattning
I framtagandet av nytt kontor till Regionen har stor hänsyn tagits till att till fullo uppfylla de krav och
önskemål som Regionen har på sina nya kontorsytor. Så väl tekniskt som organisatoriskt i
placering av de olika verksamheterna samt ingående funktioner.
Regionen kommer att erbjudas tre plan i en byggnad med stor flexibilitet inom de egna planerna
men även stora möjligheter att expandera inom i den tilltänkta byggnaden men även vertikalt i de
intilliggande byggnaderna.
Stor vikt har lagts vid att skapa trivsamma kontor med god inomhus miljö som ger en känsla till
närhet den närliggande naturen och de vackra vyerna. Detta för att kunna ge Regionen kontor med
hög kvalitet beträffande arbetsmiljö och en arbetsplats att trivas på.
Parkeringsbehovet kommer även detta att besvaras till fullo med markförlagda parkeringar,
personalparkeringar i garage, invändig cykelparkering med möjlighet till ombyte men även
cykelparkering i markplan.

2. Byggnaden
2.1

Utomhusmiljö
I markplan i nära anslutning till entrén kommer 10 besöksparkeringar att förläggas.
Besöksparkeringarna är reserverade för Regionens verksamhet och kommer att förtydligas genom
tydlig skyltning och uppmarkering av p-platserna.
Hårdgjorda ytor i markplan utförs på sådant sätt att man tydligt kan utgöra vilka ytor som är
trafikerade ytor samt vilka ytor som är vistelse ytor för gång och cykel trafikanter samt de olika
funktionerna inom dessa ytor.
Entrén samt gårdsytan till byggnaden kommer att vara placerad närhet till parkeringsytor samt
intern körväg vilket medger goda utrymmen för verksamheten att emot ta godstransporter. Körväg
kommet vara utformad på sådant sätt att man kan tillämpa runt körning och där med att minimera
behovet av att backa längre sträckor. Utvändig markbeläggning kommer att dimensioneras utifrån
att verksamheten har behov av att emot ta godstransporter. I markplan kommer även
cykelparkeringar att anordnas för de som vill ha sin cykel mer lättillgänglig.
Parkliknande innergårdar kommer att anläggas norr och söder om den avsedda byggnaden.
Innergårdarna utformas till att vara inbjudande för personalen att gå ut och ta lunch/fika eller tom
arbeta i en lugn och naturlig atmosfär. Vid utformningen har inspirationen varit att ge en närhets
känsla till det närliggande naturområdet.
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2.2

Byggnaden
Fastigheten är belägen mellan stad och natur där vi har valt att dra nytta av dessa kvalitéer i
utformning och planering av byggnaden. Fastigheten utgörs av tre hus byggda på en gemensam
källarvåning med parkering för ca 140-150 bilar men även cykelparkering med möjlighet till
ombyte. Husen placeras på tvären mellan skogsbacken och gatan för att dra nytta av läget. Mellan
husen ges utrymme för två rymliga entrégårdar, tydligt kopplade både till entrén från gatan och till
skogen på baksidan. Regionfastigheters verksamhet planeras på de översta tre våningarna i det
mittersta huset, med ett fritt läge och central placering i fastigheten. Våningsplanen kopplas
samman av två ljusa och rymliga trapphus, varav ett går hela vägen ner till bil- och cykelparkering
under mark.
Ambitionen är att erbjuda en byggnad som genomgående präglas av såväl Regios som
Regionfastigheters ambitioner kring hållbarhet. Med konkreta lösningar som visar vägen mot ett
mer hållbart samhälle ser vi att byggnaden kan bli en stark förebild i området.
Regionen erbjuds tre våningsplan i en byggnad med stor flexibilitet inom respektive plan samt
stora möjligheter att expandera horisontellt inom i den tilltänkta byggnaden men även vertikalt till
de intilliggande byggnaderna

2.3

Parkeringar för personal
Regionen kommer erbjudas total möjlighet till parkering för 55 bilar. De 45 parkeringsplatserna som
är avsedda för Regionens personal och placeras i garage enligt med förfrågan. 10 besöks
parkeringarna kommer att placeras i markplan i närhet till Regionens entré.
De för Region avsedda parkeringarna kommer att märkas upp och skyltas upp för att tydligt visa
vem som har rätten till parkeringarna.
Utöver de cykelparkeringar som finns att tillgå i markplan kommer det även finnas Cykelparkering i
källarplan där personal har möjlighet att parkera sin cykel och byta om. Cykelförrådet kommer att
förses med dörr med kodlås samt ram lås eller likvärdigt. Totalt kommer det att finnas ca 120
cykelplatser i cykelförrådet.
2 Omklädningsrum för ombyte damer och herrar förläggs i anslutning till cykelförrådet.
1 Omklädningsrum för damer och 1 för herrar. Respektive omklädningsrummen kommer att
utrustats med dusch, wc, rwc och ca 38 låsbara klädskåp. I anslutning till omklädningsrummen och
cykelförrådet kommer ett torkrum att förläggas där personal kan torka blöta kläder.
Omklädningsrum och torkrum samt intill liggande ytor kommer att utföras med halkfri klinker.
Väggar kommer att våtrums behandlas enligt gällande normer och krav.
Både cykelparkering och omklädningsrum ligger i direkt anslutning till trapphus och hiss så man
enkelt kan ta sig till och från arbetsplats.
Cykelförråd, Omklädningsrum och torkrum är fastighetsgemensamma utrymmen.
Förrådsutrymme för förvaring (pynt, plastgranar, adventsstakar mm) om. ca 15 m2 förläggs i
källaren i anslutning till cykelförråd och i närheten av trapphus..

2.4

Garage / Källare
Garage kommer att utföras i källarplan. Garaget kommer att ha plats för ca 120 p-platser samt
utrymmen för cykelparkering, omklädningsrum för herrar och damer, dusch, wc, rwc, torkrum,
förråd, undercentraler etc. Tillträde till garaget sker via invändiga trapphus, hiss och garageport
med nedkörningsramp i det nordvästra hörnet.
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2.5

Trapphus/hiss
Trapphusen kommer att utföras som ljusa och välkomnade genom att stora delar av omslutande
vägar utgörs av glasade ytor. På bottenplan kommer det placeras en informationstavla samt en
digital skärm för publicering av vilka hyresgäster som nås från trapphuset. Porttelefon monteras i
entré som möjliggör öppning från hyrda våningsplan.
Trapphusen utförs som intern trapphus för att upprätta ett skalskydd för Regionens verksamhet.
Detta medger att utomstående ej kommer in till Regionens ytor utan att bli accepterad av
verksamheten först. Samt att Regionens personal kan röra sig fritt mellan kontorsvåningsplanen.
Ett av trapphusen kommer att anslutas till källarplan och upp till Regionens hyrda våningsplan så
att man effektivt kan röra sig mellan byggnadens alla plan utan att behöva byta trapphus.
Hiss kommer att finnas från entréplan och ge access till de hyrda våningsplanen. En av hissarna
kommer att anslutas till källarplan så att man effektivt kan röra sig inom byggnadens alla plan.

2.6

Kontorsrum

I detta stycke definieras hur vi till fullo uppfyller Regionens krav beträffande cellkontor, chefsrum:
Cellkontor:
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
El:

VVS/Kyla:

Chefsrum:
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
El:

Plastmatta, Val av plastmatta sker i samråd med Hyresgäst.
Trä fabriksbehandlad
Målning. Val av kulör sker i samråd med Hyresgäst.
Undertak
Vertikalkanal som placeras i samråd med Hyresgäst alt fönsterkanal som
Bestyckas enligt följande: Vägguttag 2x3 stycken uttag 230V. Data uttag RJ 45
2 x dubbla uttag.
Belysning: Upp/nedåtriktad belysning av LED armaturer.
Val av belysningsarmatur sker i samråd med Hyresgäst.
500 lux på skrivbordsytan. Armatur monteras på skena i bärverket.
Vägg uttag 1 dubbelt i vägg mellan kontor.
Kylbaffel monteras integrerad i undertaket. Tilluft via kylbaffel.
Frånluft via överluftdorn i vägg ovan dörr. Ljuddämpning på överluftsdon.
Radiator för uppvärmning av rum förreglering mot kylbaffel.
Individuell rumsreglering Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV.
Plastmatta, Val av plastmatta sker i samråd med Hyresgäst.
Trä fabriksbehandlad
Målning. Val av kulör sker i samråd med Hyresgäst.
Undertak
Vertikalkanal som placeras i samråd med Hyresgäst alt fönsterkanal som
Bestyckas enligt följande: Vägguttag 2x3 stycken uttag 230V. Data uttag RJ 45
2 x dubbla uttag.
Belysning: Upp/nedåtriktad belysning av LED armaturer.
Val av belysningsarmatur sker i samråd med Hyresgäst.
500 lux på skrivbordsytan. Armatur monteras på skena i bärverket.
Allmänbelysning över mötesbord/yta Val av armaturer sker i samråd med
hyresgäst.
Vägg uttag 1 dubbelt i vägg mellan kontor.
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VVS/Kyla:

2.7

Kylbaffel monteras integrerad i undertaket. Tilluft via kylbaffel.
Frånluft via överluftdorn i vägg ovan dörr. Ljuddämpning på överluftsdon.
Radiator för uppvärmning av rum förreglering mot kylbaffel,
individuell rumsreglering. Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV.

Korridor/toalett/städ/förråd/vilrum

I detta stycke definieras hur vi till fullo uppfyller Regionens krav korridor, toalett, städ, förråd och vilrum:
Korridor:
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
El:
VVS/Kyla:
Toaletter:
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
Övrigt:
El:
VVS:
Städrum:
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
Övrigt:

El:
VVS:
Förråd:
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
Övrigt:

Plastmatta, Val av plastmatta sker i samråd med Hyresgäst.
Trä fabriksbehandlad
Målning. Val av kulör sker i samråd med Hyresgäst.
Undertak
Armatur monteras i bärverket av typ LED belysning.
Vägg uttag var 4 meter på ena sidan av korridoren.
Frånluft från kontorsrum. Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV.
Plastmatta
Uppvikt sockel
Kakel med avvikande kulör bakom toalettstol samt handfat
Undertaksplattor
Armstöd i handikapptoalett
Sakvaror enligt Regionfastigheters standard
Närvarostyrd belysning. Val av armatur sker i samråd med hyresgäst.
Handikapps larm.
Handikappanpassad toalettstol och armatur tvättställ. Se systemhandling
VVS-Anläggning med SÖV.
Plastmatta
Uppvikt plastmatta
Plastmatta
Undertak.
Utslagsback med stänkskydd
Dörr som medger inpassering av städvagn, fritt mått dörröppning 1 100mm.
Handduktstork för torkning av trasor
Golvbrunn för tömning av städvagn
Städset, krokar för redskap. Golvbrunn för tömning av städmaskin
Armatur, val i samråd med hyresgäst
Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV.
Plastmatta
Trä fabriksbehandlad
Målning. Val av kulör sker i samråd med Hyresgäst.
Undertak.
Sparringskenor med hyllplan 5 plan bredd enligt senare ök.
Förråd större skall vara egen brandcell i EI120.
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El:
VVS/Kyla:
Vilrum:
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
Övrigt.
El:
VVS/Kyla:

2.8

Närvarostyrd belysning. Placering av armaturer i förråd större placeras i gångar.
Vägguttag för städning samt minst 2 vägguttag i mindre rum samt 2 vägguttag
per vägg i större förråd.
Förråd större skall vara egen brandcell i EI120. Se systemhandling VVSAnläggning med SÖV
Plastmatta, Val av plastmatta sker i samråd med Hyresgäst.
Trä fabriksbehandlad
Målning. Val av kulör sker i samråd med Hyresgäst.
Undertak
Larm
Upptaget markering
Belysning med ström brytare. Vägguttag för belysning vid bord.
Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV

Konferensrum/pausrum/lunchrum.

I detta stycke definieras hur vi till fullo uppfyller Regionens krav mötesrum, konferensrum pausrum och
lunchrum.
Mötesrum / konferensrum:
Golv:
Plastmatta, Val av plastmatta sker i samråd med Hyresgäst.
Sockel:
Trä fabriksbehandlad
Vägg:
Målning. Val av kulör sker i samråd med Hyresgäst
Tak:
Undertak
El:
Spotlights monteras i undertaket typ LED belysning. Dimbar belysning
Videoskärm placeras i samråd med Hyresgäst. Videoskärm ingår i hyresgäst
anskaffning. Val av system samt kanalisation redovisas under projekteringen.
I mötesrum med fast inredning monteras kabelgrop monteras för anslutning via
dike i konferensbord.
Vägg uttag 2 meter på samtliga väggar.
VVS/Kyla:
Kylbaffel monteras integrerad i undertaket. Tilluft via kylbaffel,
forcering via tryckknapp. Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV
Pausrum/lunchrum:
Golv:
Plastmatta, Val av plastmatta sker i samråd med Hyresgäst.
Sockel:
Trä fabriksbehandlad
Vägg:
Målning. Stänkskärm av kakel. Val av kulör och kakel sker i samråd med Hyresgäst
Tak:
Undertak
Övrigt:
Inredning med plats för mikrougnar, diskmaskiner antal se punkt 3.7
Behov av diskmaskin, mikrougn, kyl och frys fastställs i samråd med Hyresgäst.
Källsortering
EL- och VS-anslutningar till kaffemaskiner och dryckesautomat placeras i samråd
med Hyresgäst.
El:
Spotlights monteras i undertak. Dimbar spotlight/belysning.
Anslutning el till kaffemaskiner och dryckesautomat.
VVS:
Ballofix för anslutning av kaffe och dryckesautomat. Se systemhandling VVSAnläggning med SÖV
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2.9

Kopiering/Skrivare

I detta stycke definieras hur vi till fullo uppfyller Regionens krav rum för kopiering och skrivare.
Kopiering / Skrivare.
Golv:
Plastmatta, Val av plastmatta sker i samråd med Hyresgäst.
Sockel:
Trä fabriksbehandlad
Vägg:
Målning. Val av kulör sker i samråd med Hyresgäst
Tak:
Undertak
Övrig.
Bänk och väggskåp för förvaring av papper och kontorsmaterial
Bänkskiva av trä. Plats för kärl fraktion papper. Skydd mellan bänk och väggskåp
av typ glasskiva eller likvärdigt. Skydd för kärl som t.ex. list av ek eller annat lövträ.
El:
El kanal typ kontorskanal vid skrivarplats/kopiering med 2x3 vägguttag
Data uttag RJ 45 2 x dubbla uttag
VVS:
Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV

2.10

Data-/el-nisch

I detta stycke definieras hur vi till fullo uppfyller Regionens krav rum för data- och el-nisch
Data- / el-nisch
Golv:
Plastmatta
Sockel:
Uppvikt matta
Vägg:
Målad
Tak:
Undertak
Övrig:
Dörr till nisch låsbar med cylinder
El:
Plats för el-central
Plats för korskopplingsskåp
El uttag för anslutning av bärbar PC
Tätningar för brand och ljud
VVS:
Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV

2.11

Cykelförråd

I detta stycke definieras rum för cykelförråd
Cykelförråd
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
Övrig:
VVS:

Dammbunden betong
Gummi sockel
Målad
Undertak
Cykelställ med förvaring i 2 våningar. Total plats för ca 120 cyklar.
Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV
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2.12

Omklädningsrum Damer/Herrar

I detta stycke definieras rum för omklädning damer och herrar
Omklädning Damer/Herrar
Golv:
Halkfri klinker
Sockel:
Klinker likt golv
Vägg:
Kakel
Tak:
Undertak
Övrig:
38 låsbara skåp, krokar för upphängning av kläder och handdukar
VVS:
Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV

2.13

Torkrum

I detta stycke definieras rum för torkrum.
Torkrum
Golv:
Sockel:
Vägg:
Tak:
Övrig:
VVS:

Halkfri klinker. Val av klinker sker i samråd med Hyresgäst
Klinker likt golv
Målad
Undertak
Upphängningsanordningar för torkning av kläder
Se systemhandling VVS-Anläggning med SÖV

3 Tekniska förutsättningar
3.1

Bygg
Val av stomsystem för byggnaden svarar upp till Regionens krav till fullo. Nedan förtydligas val av
stomsystem samt beaktningar:
 Flexibelt mellanväggsystem av Moelven eller likvärdigt. Detta möjliggör flexibel planlösning
som vid behov enkelt kan förändras. Mellanväggsystemet kommer att utföras med inre
skivlager av OSB eller likvärdigt.
 Isolering i ytterväggar, tak samt fasad kompletteringar i form av fönster och dörrar har
tagits i beaktning för att minimera energiförbrukningen. Ambitionsnivån på Miljöbyggnad
Guld ställer stora krav på hyresvärd att välja ett utförande med höga krav på det termiska
klimatet.
 Ljudklass B gäller för byggnaden. Ambitionsnivån på Miljöbyggnad Guld genererar krav på
ljudklass B och ger en god ljudnivå i inomhusklimatet som följd.
 Utvändig solavskärmning kommer utgöras av fasadutsmyckning där både god utsikt över
omgivningarna samt avskärmning från solbelastning tas i hänsyn. Ambitionsnivån på
Miljöbyggnad Guld ställer krav på att både beakta dagsljusinsläppet och solbelastning för
att nå en god inomhusmiljö.
 Målning av väggar enligt referensytor. Val av kulörer sker i samråd med Hyresgäst.
 Undertak av Ecophone eller likvärdigt.

3.2

Dörrar/glaspartier/listverk
Innerdörrar av trä ljudklass som lägst 30 dB i enhetsrum och 35 dB i chefs och mötesrum.
Samtliga dörrar förses med låskista Assa 313 eller likvärdig för garderobsnisch.
Samtliga dörrar förses med cylinderbehör för oval cylinder.
Dörr till toaletter av trä med ljudklass som lägst 30 dB. Låskista Assa 565 eller likvärdig, toalett
behör 9595 T eller likvärdig.
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Dörr till handikapp förses med draghandtag på insida dörr.
Dörrar till mötesrum skall ljudklassningen vara lägst 40dB med låskista Assa 565 eller likvärdig.
Dörrar till förråd trädörrar med låskista Assa 565 eller likvärdig.
Samtliga dörrar förses med trycke typ Assa 696 eller likvärdig.
Samtliga dörrar drevas med mineral ull. Dörr till stora förråd brandklassas (ståldörrar) med
dörrstängare. Låskista enligt fabr.std. Trycke lika övriga kontorsrum samt cylinderbehör.
glaspartier i kontor följer ljudklassning på dörr. Glasparti skall utföras av trä kulör eller träslag enligt
senare val. Kulör eller träslag tas fram i samråd med Hyresgäst.
Glasytor markeras ut tydligt med trä eller film på glas.
Där ljudklass B ställer högre krav än ovanstående kommer detta krav vara styrande.
Trälister som t.ex. foder, sockellister är fabriksbehandlade och fungerar som kontrastmarkeringar
vid golv och dörrar. Samtliga lister giras i hörn. Utåtgående vägghörn förses med hörnlist av trä.

3.3

Innerväggar
Där mellanväggar inte utgörs av stom-, schakt eller trapphus avskiljandeväggar kommer
mellanväggar utföras av mellanväggssystem typ Moelven eller likvärdigt.
Samtliga innerväggar kommer att som lägst ljudklassas enligt följande:
Enhetsrum:
35 dB mot korridor 30 dB
Chefsrum:
48 dB mot korridor 40 dB
Mötesrum:
44 dB mot korridor 35 dB
Hygienrum:
44 dB mot korridor 30 dB
Pausrum.
44 dB
Där ljudklass B ställer högre krav än ovanstående kommer detta krav vara styrande.
Innerväggar kommer att förses med 1 lag på ömse sidor (inre) med plywood eller likvärdigt
för infästning av inredningar.

3.4

Undertak
Undertak kommer utföras som typ Ecophone eller likvärdigt:
Enhets- chef samt mötesrum typ Master med synligt bärverk Ecophon Connect eller likvärdigt.
Storlek anpassas till storlek på rum.
Hygien- förråd och korridorer Focus A eller likvärdigt i synligt bärverk.
Personalrum typ Master eller likvärdigt med synligt bärverk Ecophon Connect eller likvärdigt.
Undertakshöjder i kontor, konferensrum minst 2700 över färdigt golv.
Ev kommer undertak i korridorer och övriga utföras som lägst 2400 över färdigt golv om
ovanliggande installationer inte tillåter högre undertakshöjd. Ambitionsnivån är dock att erhålla
undertakshöjd om 2700 över färdigt golv i så stor utsträckning som möjligt.

3.5

Entrédörr trapphus till hyrd yta
Entréparti mot trapphus utförs i aluminium bränn lackerad i kulör enligt senare val som sker i
samråd med hyresgäst.
Glas i dörr och sidoljus.
Slutbleck och låskista för kortläsarsystem enligt Regionfastigheters Standard.
Tydliga markeringar på glas för synsvaga personer samt kontrast kulör till omgivande väggar.
På golv anges dörrens slag riktning. Dörrar förses med automatisk dörröppning och
armbågskontakter.
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3.6

Golvbeläggningar
Plastmatta enligt ovanstående kortfattad rumsbeskrivning i kapitel 2. Val av kulör sker i samråd
med Hyresgäst.

3.7

Inredning pausrum/förråd/hygienrum
Inredning i pausrum tas fram i samråd med hyresgäst.
I inredningen ingår diskmaskin av typ snabbdiskande, mikrougn, källsortering station. Behov av
diskmaskin, mikrougn, kyl och frys fastställs i samråd med Hyresgäst.
Luckor till inredning enligt senare val. Bänkskivor av laminat samt diskbänksbeslag av rostfritt.
Inredning i kopiering skrivare i vitt utförande, layout kommer senare att
presenteras.
I mindre förråd monteras Sparringskenor med hyllplan på konsoler. Djup på
hyllplanen ca 300-350 mm antal i höjd 5 stycken plan.

3.8

Tele/data/presentationsteknik
Hyresgästen kommer att tillåtas ta fram egna systemlösningar för presentationsteknik.
Datakablage ingår i hyresvärdens åtagande enligt se kapitel el.

3.8

El
El- och teleinstallationerna kommer att uppfylla de krav som anges i gällande lagar,
förordningar och rekommendationer, vilka anges i följande publikationer:
- Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00) utgåva 2.
- Boverkets Byggregler
- EL AMA 12
- Ljus & Rum (Ljuskultur)
De råd och anvisningar som hör till angivna publikationer skall även beaktas.
Senaste utgåvor skall gälla.
Gruppcentraler placeras i el-nisch i samråd med hyresgästen.
El-centraler är stålplåtkapslade och utförda för 5- ledarsystem.
KANALISATIONSSYSTEM
Kanalisation omfattar i huvudsak ledningsstegar och rörkanalisation.
Kanalisation är halogenfri.
LEDNINGSSYSTEM
Ledningsnät
Lågspännings installationer utförs som 5-ledarsystem.
Installationer utförs som infällda, förutom inom apparatutrymmen och ovan u-tak,
samt på ledningsrännor och armaturskenor etc.
Ledningsnät utförs som skärmat.
Ledningsnät utförs med halogenfria ledningar.
EL OCH TELEFÖRSÖRJNING
Elleverans och elservis
Systemspänning 230/400V, 50Hz.
Elanläggningen utförs som 5-ledarsystem.
Teleleverans och teleservis
Nyinstallation
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Miljöbetingelser
Apparater utförs med avseende på material och utförandeform och är anpassade
efter användningsplatsen och rådande förhållanden.
Ledning skall genom utförande, läge eller särskild anordning vara skyddad mot
skada genom mekanisk åverkan, kemiskt angrepp, värme eller köld.
All elektrisk material i plast utförs halogenfritt.
Val av el-material utförs på sådant sätt att minimera risken för elektriska och magnetiska fält.
EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM
Kanalisation utförs infälld i rör inom samtliga delar med undantag av
teknikutrymmen samt stegar/rännor ovan undertak. Huvudstråk med ledningar
förläggs på stegar.
Inom kontor utförs som vertikalkanal, fönsterbänkkanal eller uttagsstav i vitlackad metall.
Kanal samt vertikala kanaler skall indelas i 4 fack/hyllor.
All kanalisation kommer utföras med min 25 % reservutrymme.
BELYSNINGS- OCH LJUSSYSTEM
Där belysningsstyrkor anges avser dessa fort farighets värden i tom lokal.
Ljus & Rum planeringsguide för belysning inomhus kommer att gälla.
Armaturer kommer utföras som LED-ljuskällor.
Samtliga armaturer monteras inklusive ljuskällor. Val av armaturer kommer att ske i
samråd med hyresgäst.
Data
Datakablage skall vara av kategori 6 EA. Gäller även uttag. All kablage dras till
datanisch av hyresvärd. Hyresgäst installerar switchar och patch kablar.
Inkommande fiber skall hyresvärden förbereda tom rör i byggnaden.

3.9

VVS/KYLA
För VVS-beskrivning se bilagt systemhandling VVS-anläggning med SÖV inkl bilagt flödesschema.

3.10

Miljö
Regio är en långsiktig ägare där hållbarhet står högt på agendan. Hållbarhetsarbetet är en central
del av bolagets verksamhet och ambitionen är att fastighetsbeståndet ska utvecklas positivt i vårt
ägande. Detta innebär att det ständigt arbetas med att minska våra fastigheters negativa påverkan
på människor, miljö och samhälle. Därför arbetas det kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i den
dagliga förvaltningen av fastigheterna. Dels med ekologisk hållbarhet men även med stort fokus på
social hållbarhet. Utgångspunkten för Regios hållbarhetsarbete är FN:s globala mål för hållbar
utveckling och vi har valt att speciellt fokusera på nedanstående mål i projektet:
Att klassificera byggnaden enligt Miljö Byggnad med ambitionsnivå Guld, Breeam In-Use nivå Very
Good samt dokumentera materialval genom Sunda Hus.

.
Ovanstående ambitioner innebär att Regio i projektet är en tydlig kravställare gällande kvalitet,
miljö, energieffektivitet och hälsa. Detta kommer att avspegla sig i sunda och noggranna
materialval, systemval och utförande. Men framför allt stora krav på en god inomhus miljö och en
trivsam arbetsmiljö för dem som visats i byggnaden.
Regionens miljömål kommer att implementeras i byggnaden. Där Regionen som Hyresgäst ställer
högre krav än Regios krav och ambitionsnivåer kommer Regionens krav vara styrande.
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Regionens miljömål kommer att implementeras i byggnaden. Där Regionen som Hyresgäst ställer
högre krav än Regios satta krav och ambitionsnivåer kommer Regionens krav vara styrande.
Följande fraktioner beträffande källsortering kommer att finnas inom fastigheten.
 Brännbart (övrigt)
 Wellpapp
 Papper
 Pappersförpackningar
 Glas
 Metall
 Matavfall
Slutet avtal med renhållare kommer att finnas inför tillträdesdatum.

4

Behov av rumsfunktioner

4.1

Rumsfunktioner
Följande verksamhetsfunktioner är placerade samband till varandra på Plan 3.
 Ekonomi
 Invånarservice
Verksamhetsfunktionernas krav i rambeskrivning uppfylls till fullo enligt nedanstående.
3 Chefskontor Ekonomi.
27 Kontor Ekonomi.
1 Reception Ekonomi
1 Förråd om ca 30m2 Ekonomi
1 Scannerrum Ekonomi
1 Förråd Ekonomi.
10 Kontor Invånarservice
1 Förråd Invånarservice
6 Kontor för expansions möjlighet
1 Lunchrum med pentry
2 Konferensrum för 16p
1 Konferensrum för 10p
1 Konferensrum för 5p
1 Kopiering-/postrum
5 Toaletter inkl 2 RWC
1 Städ
Utöver ovanstående så erbjuds personalen på plan 3 möjlighet till paus på 4 ytor. I form av 1 Touch
Down yta och 3 samtalsgrupper/samtalssoffor. Utöver upphängning av kläder i dörrnischgarderob i
respektive kontor finns även möjlighet för klädesupphängning i 2 kapprum.

Följande verksamhetsfunktioner är placerade samband till varandra på Plan 4 och 5.
 Inköp
 Stab
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Närservice
Måltid
Medicinteknik
Miljö
Energikontoret
HR

Verksamhetsfunktionernas krav i rambeskrivning uppfylls till fullo enligt nedanstående.
1 Chefskontor Närservice
3 Kontor Närservice
1 Förråd Närservice
1 Chefskontor Miljö
8 Kontor Miljö
1 Chefskontor Energi
10 Kontor Energi
6 Arbetsplatser i landskap Energi
1 Konferens för 4 personer Energi
1 Förråd Energi
2 Chefskontor HR
20 Kontor HR
1 Brand klassat (EI60) förråd ca 30m2 för kontorsmappar HR
1 Förråd HR
1 Chefskontor Inköp
27 Kontor Inköp
1 Rum för 15 dokumentskåp Inköp
1 Varuprovsrum för ca 10-14 vagnar Inköp
1 Förråd inköp
2 Chefskontor Stab
5 Kontor Stab
1 Grupprum för 10p Stab
1 Förråd Stab
1 Chefskontor Måltid
3 Kontor Måltid
1 Förråd Måltid
1 Chefskontor Medicinteknik
4 Kontor för expansions möjlighet
2 Lunchrum med pentry
1 Konferensrum för 30p
3 Konferensrum för 16p
2 Konferensrum för 10p
1 Konferensrum för 5p
2 Kopiering-/postrum
1 Sekundärt förråd
10 Toaletter inkl 4 RWC
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5 Toaletter inkl 2 RWC
2 städ
Utöver ovanstående så erbjuds personalen på plan 4 och 5 möjlighet till paus på 7 ytor. I form av 2
Touch Down ytor och 5 samtalsgrupper/samtalssoffor. Utöver upphängning av kläder i
dörrnischgarderob i respektive kontor finns även möjlighet för klädesupphängning i 4 kapprum.
Vilrum finns att tillgå för all personal på Plan 3.

4.2

Generella behov i anslutning till kontor
En matsal placeras på respektive våning. Varje matsal har dimensionerats utifrån att ca 70 % av
personalen på resp våningsplan äter samtidigt.
Förrådsutrymmen på kontorsplanen 1 stycke per verksamhet utöver dessa tillkommer de
verksamhetsspecifika förråden.
Toalett samt handikapptoaletter strategiskt placerade antal enligt norm
Post/kopiering strategiskt placerad, inredning förvaring av papper m.m.
Vilrum finns på plan3 placerad i närhet av toalettgrupp.

5.

Slutlig lokalutformning och planlösning
Hyresvärden ska iordningställa Lokalen i enlighet med bland annat till hyresavtalet hörande
ritningar. I samband med framtagande av hyresavtalet med tillhörande handlingar har hyresvärden
utifrån Regionsfastigheters tillhandahållna handlingar arbetat fram en preliminär utformning av
Lokalen.
Hyresgästen äger rätt att efter undertecknandet av hyresavtalet och utan kostnadspåverkas för
hyresgästen påkalla ändringar av Lokalens slutliga utformning och planlösning. Sådana ändringar
kan t.ex. avse inbördes placering respektive frekvens av enskilds typrum inom den i hyresavtalet
avtalade lokalytan. Vid sådan ändring ska emellertid omfattning av funktioner och installationer
vara likvärdiga med vad som framgår av
Regios anbudshandlingar. Besked om Lokalens slutliga utformning och planlösning ska meddelas
hyresvärden efter kontraktstecknande i det inledande skedet av projekteringsarbetet av byggnaden.
Beskedet skall komma i det inledande projekteringsarbetet så inte projekteringstidplanen påverkas
negativt. Hyresvärden ska därvid bekosta sådant biträde av hyresvärdens arkitekt som erfordras för
att fastställa Lokalens slutliga utformning och planlösning enligt ovan, dock med som mest åttio
(80) arbetstimmar. Om antalet arbetstimmar för hyresvärdens arkitekt överstiger 80 timmar ska
kostnaden för överskjutande antal arbetstimmar regleras som ÄTA-arbeten enligt vad som anges
nedan. Eventuella kostnader för konstruktör och installationskonsulter till följd av Hyresgästens
önskemål är att betrakta som ÄTA-arbeten. Parterna är införstådda med att ombyggnation av
befintlig byggnad kan medföra byggnadsmässiga komplikationer i senare skede. Därav äger
Hyresvärden rätt att oavsett lokalens utformning på ritningarna, utföra sådana ändringar av
planlösningen som kan betingas av konstruktionsmässiga eller liknande skäl eller påkallas av
vederbörande myndigheter, bl.a. i bygglovsärenden. Sådan eventuell ändring ska föregås av
information till och samråd med hyresgästen och i möjligaste mån tas hänsyn till Hyresgästens
önskemål.
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Hyreskontrakt Bilaga 8.2

0103

KV. VAPENROCKEN NR. 4
Jönköping

Nybyggnad kontorshus

Systemhandling

VVS-ANLÄGGNING MED SÖV

Jönköping 2019-09-17
I JÖNKÖPING
Södra Strandgatan 5
553 20 JÖNKÖPING

Tel. 036-71 43 33

Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Kapitelbokstav/Sidnummer

5/1
I JÖNKÖPING AB

VVS-ANLÄGGNING

Handläggare

Projektnamn

Projektnummer

Janne
0103
Datum

KV. VAPENROCKEN NR. 4
JÖNKÖPING

Status

2019-09-17
Rev.datum

Systemhandling
Kod

5

Text

Mängd

VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM
Gemensamma tekniska föreskrifter
Anläggningarna utföres så att BBR, AFS, AML,
Säker Vatteninstallation etc. tillgodoses och i enlighet
med AMA Anläggning resp. AMA VVS & Kyl.
Försörjningssystem
Värmebärare vid DUT:
Radiatorer/konvektorer
Luftvärmare

55-40°C
55-30°C

Köldbärare vid DUT:
Klimatenheter
Luftkylare

14-17°C
10-18°C

Filterklasser
Tilluft-Frånluft

EU7

Lufthastighet i vistelsezon
Sommar
Vinter

0,20 m/s
0,15 m/s

Ljudmiljö
Max tillåtna ljudnivåer från installationer för lokaler enligt ovan.
Kontors- och Konferensrum samt Personalrum etc. dock < 32 dB(A).
Termiskt klimat
Lokaltemperatur vinter vid DUT -20°C.
Operativ temperatur +22°C, ± 1,5°C.
Lokaltemperatur sommar vid DUT +28°C och 50% RF.
Max 23°C, ± 1,5°C till +27°C ute, vid högre utetemperatur
inomhustemperatur 4°C lägre än utomhustemperaturen.

Enhet

Rev

Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Kapitelbokstav/Sidnummer

5/2
I JÖNKÖPING AB

VVS-ANLÄGGNING

Handläggare

Projektnamn

Projektnummer

0103
KV. VAPENROCKEN NR. 4
JÖNKÖPING

Status

Janne
Datum

2019-09-17
Rev.datum

Systemhandling
Kod

52

Text

Mängd

FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER
GASFORMIGT MEDIUM
Tappvattensystem
Energianläggning skall utföras inom Teknikrum plan 0 för
att producera värmebärare och tappvarmvatten via värmeväxling
med Jönköping Energis fjärrvärmesystem.
Tappvarmvattensystem skall utföras som ett pumpcirkulerande system med lägsta temperatur ≥ 50°C.
Väntetid tappvarmvatten skall vara < 10 sekunder.
Schakt för tappvattensystem skall samordnas med
schakt för luftbehandlingssystem.
Apparater försörjes i huvudsak via dolda ledningssystem,
inom personalutrymmen försörjes vatten- och kaffeautomater
via separata avstängningsventiler.
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AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA
AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E.D.
Spillvattensystem
Spillvattensystem skall via självfallssystem ansluta till
kommunens ledningssystem.
Vertikala spillvattensystem skall samordnas med tappvattensystem i schakt.
Dagvattensystem
Takavvattning skall utföras med ett fullflödessystem för
anslutning till ledningssystem i mark och samordnas med
dagvattensystem betjänande ytavvattning m.m. för att via
självfallssystem ansluta till kommunens ledningssystem.

Enhet

Rev

Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Kapitelbokstav/Sidnummer

5/3
I JÖNKÖPING AB

VVS-ANLÄGGNING

Handläggare

Projektnamn

Projektnummer

0103
KV. VAPENROCKEN NR. 4
JÖNKÖPING

Status

Janne
Datum

2019-09-17
Rev.datum

Systemhandling
Kod

55

Text

Mängd

KYLSYSTEM
Energiproduktion för komfortkyla skall utföras inom
Teknikrum plan 0 via energiväxling med Jönköping Energis
fjärrkylasystem.
Klimatenheter skall sekvensstyras med radiator/konvektor
i resp. zon.
Schakt för köldbärarsystem skall samordnas med schakt
för värmebärarsystem centralt i byggnaden.
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VÄRMESYSTEM
Energiproduktion för värmebärare och tappvarmvatten skall
ske inom Teknikrum plan 0 via värmeväxling med Jönköping
Energis fjärrvärmesystem.
Lokalerna skall utföras med ett pumpcirkulerande tvårörs
radiator/konvektorsystem.
Radiatorer skall sekvensstyras med klimatenheter i resp. zon.
Schakt för värmebärarsystem skall samordnas med schakt
för köldbärarsystem centralt i byggnaden.
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LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
Funktionsöversikt
Anläggningarna skall utföras med luftbehandlingssystem
av typ FTX, fläktstyrda till- och frånluftsflöden med
värmeåtervinning.
Byggnaden skall utföras med luftbehandlingssystem
med luftbehandlingsaggregat monterade inom Teknikrum
på plan 6.
Luftbehandlingssystem skall utföras i princip enligt systemhandling
bilaga 1.

Enhet

Rev

Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Kapitelbokstav/Sidnummer

5/4
I JÖNKÖPING AB

VVS-ANLÄGGNING

Handläggare

Projektnamn

Projektnummer

Janne
0103
Datum

KV. VAPENROCKEN NR. 4
JÖNKÖPING

Status

2019-09-17
Rev.datum

Systemhandling
Kod

Text

Mängd

Samtliga lokaler skall tillföras luft med omblandande system.
Frånluft skall hämtas ovan vistelsezonen och i förkommande
fall koncentreras till WC, HWC, Städ, Dusch, Pentry,
microvågsugnar, kopiering etc..
Kontor, Konferensrum, Mötesrum, Personalrum etc. skall
utföras med aktiva klimatenheter för individuell rumstemperaturreglering.
Konferensrum, Mötesrum, Personalrum etc. skall utföras med
grundflöde via klimatenheter och forcering.
Grundflöde skall vara ≤ 30% av forceringsflöde.
All överluftsföring exkl. till Städ och Förråd skall utföras med
ljuddämpande överluftsdon.
Min.- uteluftsflöden
Kontor mindre
Kontor stort
Konferens/Mötesrum,
Personalrum

20
40
> 12

l/s x pers.
l/s x pers.
l/s x pers.

25
> 100

l/s
l/s

Min. frånluftsflöde
WC, HWC, Dusch, Städ etc.
Kopiering/Post

RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE
Sluten takapparat med för komfortkyla och ventilation i flexibelt
utförande med inbyggd cirkulationsöppning samt nedfällbar/
demonterbar underdel för rensning och infällt montage för
integrering i undertak.
81

STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR
FASTIGHETSDRIFT
För inomhusklimatets påverkan hänvisas till systemhandling
VVS-anläggning med SÖV, bilaga 1.

Enhet

Rev

Hyreskontrakt
Bilaga 8.2

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 145
Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 Koalitionen lägger sitt förslag
Diarienummer: RJL 2021/127
Beslut
 Koalitionen lämnar förslag till budget för 2022 med flerårsplan för
2023-2024 att behandlas av regionstyrelsen.
Sammanfattning
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och
Miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2022
med flerårsplan 2023-2024.
Beslutsunderlag
 Förslag till budget med verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 20232024, inkl planeringsförutsättningar, regiongemensamma riktlinjer
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ärendet kommer att behandlas av regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2021-06-24

1(1)

RJL 2021/127

Regionstyrelsen

Förslag till Budget med
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan
2023-2024
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet, överlämnar
sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024.
Budgetförslaget innebär utökade satsningar på följande områden:
 50 miljoner ytterligare i särskild lönesatsning
År 2022 fortsätter den särskilda lönesatsningen med ytterligare 50
miljoner. Det tredje steget innebär att under 2020-2022 har 150 miljoner
tillförts.


10 miljoner för att stärka lönebildningsmodellen
Inom ramen för den beslutade lönebildningsmodellen tillförs ytterligare 10
miljoner.



Höjt friskvårdsbidrag till 2 200 kr, vilket motsvarar 16 miljoner.
År 2022 höjs friskvårdsbidraget från 1 200 kr till 2 200 kr. En viktig
satsning för ett hållbart arbetsliv och friska medarbetare.

Det är fortsatt osäkert läge med anledning av pandemin. Därför behövs resurser
för att ha beredskap för ytterligare effekter av pandemin och för omstart av
samhället när pandemin är över.

Maria Frisk
Ordförande i regionstyrelsen,
för Koalition för Region Jönköpings län

FÖR ETT BRA LIV I EN ATTRAKTIV REGION

För ett bra liv i en attraktiv region
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv
region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av
hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och
näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning.
Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn och äldre, ställer krav på
förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För att uppnå en
hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också på
nya arbetssätt för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Inom hela Region
Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som ständigt förbättras och
förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av
största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling.
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och
utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020–2035 är en viktig utgångspunkt i länet där
samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna utvecklingsinsatser inom områden som
transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.
Region Jönköpings län stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. Parallellt med RUS:en finns en
strategisk plan: Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård. Region Jönköpings län arbetar för bättre
hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan krävs insatser inom områden som ligger utanför Region Jönköpings läns
direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och
civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma
förutsättningar i hela länet. Hälso- främjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård
och behandling. Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer.
Nya diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det
leder till större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre,
vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av
vårdskador förbättra hälsan, minska behov av vård och därmed frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett
effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården
ges i partnerskap med patienten och närstående. Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland
och Kalmar som i Regionsamverkan Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län.
Budget 2022 med verksamhetsplan och flerårsplan för åren 2023–2024 har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra
liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård,
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och
kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl fungerande verksamhet blir Region Jönköpings
län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds
av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt
förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet.

Övergripande ledningssystem
Utgångspunkten för styrning av verksamheten är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar
verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare.
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Figur x Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. Resultaten följs kontinuerligt
via månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning. Utifrån resultatanalysen formuleras handlingsplaner för förbättringar och
eventuella behov av resursförändringar

Vision, värderingar och Målbild 2030 är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt
handlingsplaner för förbättring och utveckling inom Region Jönköpings läns olika verksamhetsområden. Målen ska vara så
konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras.
Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Budgeten anger de
prioriteringar som gjorts för de närmaste åren med utgångspunkt från de styrdokument som har en längre tidshorisont.
Arbetet leds och följs upp genom regelbunden dialog och återkoppling mellan verksamhet, förvaltning och politik. Som stöd i
arbetet används mätetal och intern kontroll. Figur X sidan X visar hur de styrdokument som antagits av regionfullmäktige
förhåller sig till och samspelar med varandra.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den strategiska planen Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och
sjukvård, har båda ett långt tidsperspektiv och beskriver den politiska ambitionen för Region Jönköpings län till år 2035
respektive 2030. Planer och program med ett något kortare tidsperspektiv, ungefär till år 2025, är Hållbarhetsprogram,
Trafikförsörjningsprogram, RUS handlingsplaner, Kulturplan, Regional plan. På länsnivå finns ytterligare planer och
program som beskriver den politiska ambitionen för länet de närmsta åren: Tillsammans för jämlik hälsa och vård,
Livsmedelsstrategi, Skogsstrategi med flera.
Med utgångspunkt ur dessa styrdokument sker i varje års budgetarbete ytterligare konkretiseringar och vägval för de närmast
kommande ett till tre åren. Budget med verksamhetsplan redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC) (figur x
sidan x) för den verksamhet som genomförs i egen regi. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att
verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, lärande och
förnyelse, medarbetare samt ekonomi. Bilden Region Jönköpings län som system (figur x sidan x) visar att viktiga delar i
ledning, samordning och utveckling förutom beslut och ledning är invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt
förbättringsarbete och resultatuppföljning. Uppdrag och mål ur denna budget förs vidare ut i organisationen genom att de förs
in i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för 2022. För det som genomförs genom främjandearbete eller i egenskap av
en aktör bland flera sker uppföljning genom att indikatorer följs.
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Figur X Hur styrdokument och planer som antagits av regionfullmäktige förhåller sig till och samspelar med varandra

De 13 grundläggande värderingar som Region Jönköping haft som bas sedan 1990-talet har genom SIQ (Swedish Institute for
Quality) konkretiserats ytterligare genom fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer.
Framgångsfaktorerna är definierade utifrån forskning och praktisk tillämpning och harmonierar med de fem perspektiven i
BSC. Kopplingen mellan de grundläggande värderingarna och framgångsfaktorerna beskrivs i figur x sidan x.
Figur X 13 grundläggande värderingar och kopplingen till våra fem ledningsstrategier för framgång.

Målbild 2030
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett
bra liv i en attraktiv region. Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi,
program för hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom Region Jönköpings läns egen verksamhet och
för andra program och planer som Region Jönköpings län är med och tar fram.
Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas
olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för systemmätetalen sätts vanligen högt för att
stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs
handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom
indikatorer. Verksamhetens effektivitet värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde
som skapas för medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande
till andra.
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Bra folkhälsa
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina liv och
skattar hälsa och livskvalitet högt. Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna
och andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, Länsstyrelsen och högskola bedriver vi ett aktivt
folkhälsoarbete

God och nära vård
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad gäller
medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Vården bygger på egenvård, en stark primärvård
och tre akutsjukhus. Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och
personcentrerad. Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt
som ständig förbättring sker.

Regional utveckling
Visionen för 2035 är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte. Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur
länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen ska leda till utvecklingen av ett hållbart
län med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra
kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. Visionen och
strategin ska bidra till att människor vill söka sig till länet och få dem att stanna.

Medarbetare
Region Jönköpings län är landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i välfärden,
med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för våra chefer och
medarbetare.

Kostnadseffektivitet
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. Det innebär att
vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt och kostnader. Detta i enlighet
med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som
riksdagen har beslutat.

Systemsyn och förbättring/förnyelse
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga utgångspunkter i vår
verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet involverar och lär vi av dem vi är
till för. Gamla arbetssätt och processer fasas systematiskt ut i samtliga verksamheter i takt med att nya införs. Arbetet med
innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och uthållig verksamhet.

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att trygga verksamhetens
finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga investeringar finansieras med egna
medel.
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Planeringsförutsättningar och
regiongemensamma inriktningar
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv
region ska förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för
människors liv och hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för
tillväxt och utveckling. Sambanden mellan dessa områden är starka.

POLITISK SAMMANFATTNING
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Befolkningsbeskrivning
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen och omfattar 13 kommuner
Den 31 december 2020 hade länet 365 010 invånare, en ökning med 1 411 invånare jämfört med 2019. Under 2020 ökande
befolkningen i åtta av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 17 173 personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 10 620 personer, den östra länsdelen med
3 873 personer och den södra länsdelen med 2 680 personer.
Länets befolkning består av 49,3 procent kvinnor och 50,7 procent män. Andelen barn under fem år och andelen 65 år och
äldre av befolkningen är något högre i länet än i riket. Den förväntade medellivslängden är högre i länet än i riket. För
kvinnorna (84,7 år) är medellivslängden 0,4 år längre och för männen (81,2 år) 0,4 år längre i länet. Av länets befolkning har
24,2 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket
är 25,9 procent. Variationen mellan kommunerna i länet är stor, mellan 10,2 och 34,0 procent.
I åldersgruppen 25–64 år har 13 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst grundskoleutbildning.
Motsvarande siffra för riket är 11 procent. Variationen mellan kommunerna är stor i länet, mellan 10 och 21 procent.
Förvärvsintensiteten är hög i Jönköpings län. 82,3procent av befolkningen 20–64 år är sysselsatta (2019). Motsvarande siffra
för riket är 79,3 procent. Fördelat på kön är siffran 83,8 procent för män och 80,6 procent för kvinnor. Motsvarande för riket
är 80,0 procent för män och 78,4 procent för kvinnor. Bland utlandsfödda är förvärvsintensiteten 67,1 procent (riket 64,9
procent). Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (7,3 procent år 2020) än i riket
(8,5 procent) i ålders- gruppen 16–64 år. Ungdomsarbetslösheten är också lägre i länet än i riket. I gruppen 18–24 år är
siffran 9,8 procent i länet och 11,6 procent i riket (2020). Arbetslösheten har ökat jämfört med föregående år. (Figur x sidan
XX)

Prognos över befolkningsutvecklingen
Den senaste bedömningen innebär att folkmängden ökar med ca 28 000 personer, från cirka 367 000 år 2020 till drygt cirka
395 000 år 2030.
Prognosen för perioden 2020–2030 innebär att:
• folkmängden ökar med cirka 28 000
• antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med cirka 1 700
• antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar med lite över 2 100
• antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år ökar med cirka 1 900
• antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19–64 år) ökar med cirka 12 900 personer
• antalet yngre pensionärer (65–79 år) ökar med cirka 600. De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med cirka 9 000.
Sammantaget ökar försörjningskvoten under perioden från 0,82 till 0,84.
Figur X Arbetslöshet - andel av den registrerade arbetskraften 16–64 år samt andel av den registrerade arbetskraften 18–24 år.

Inskrivna arbetslösa i procent av registerbaserad
arbetskraft per åldersgrupp (årssnitt 2011-2020)
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Befolkningens hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa och förebygga sjukdom
och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som länets kommuner, myndigheter,
organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är
viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket
för befolkningens hälsa.
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För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs kunskap om
hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Medellivslängden för både män och kvinnor
ligger sedan 20 år tillbaka något högre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst kärlkramp i hjärtat och
hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar något (Socialstyrelsen).
Det nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Folkhälsomålet har åtta målområden: Det tidiga livets villkor;
Kunskap, kompetenser och utbildning; Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö; Inkomster och försörjningsmöjligheter;
Boende och närmiljö; Levnadsvanor; Kontroll, inflytande och delaktighet; En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. Hälsotalen utgörs av
både mått på riskfaktorer för sjukdom, och mått på hälsoutfall och är hämtade från Statistiska centralbyrån,
Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Folkhälsoenkät Ung samt
Region Jönköpings läns statistik över övervikt och fetma bland länets barn. I bilagorna visas diagram för länets kommuner
samt statistik som ligger till grund för diagrammen.
Region Jönköpings läns arbete mot det nationella folkhälsomålet sker genom ett stort antal insatser, bland annat genom
strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län med handlingsplan. En satsning är att Region
Jönköpings län gemensamt med kommunerna i länet satsar på att utveckla Hälsocenter tillsammans med invånare,
civilsamhälle och föreningsliv. Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd
till att förbättra invånarnas fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.

Pandemibarometern
Syftet med Pandemibarometern är att beskriva effekter på grund av covid-19 inom flera olika områden. Genom att följa
indikatorer som visar effekterna i olika perspektiv för vårt län blir det ett underlag för planering och ledning. Målet är att
skapa förståelse för hur de olika delarna påverkar varandra och ge underlag för åtgärder som kan reducera de negativa
effekterna av covid-19.
Figur x ”Pandemibarometern – Jönköpings län” med inspiration från en modell framtagen i Skottland.

Det läge som Pandemibarometern per maj 2021 beskriver är att antalet sjukdomsfall som behöver sjukhusvård samt avlidna
med Covid-19 kraftigt minskar, efterlevnad av restriktioner och inte minst vaccination av befolkningen ger effekt. Antalet
invånare som väntar på vård är i maj 2021 inte fler än i början av 2019 men är fler än när pandemin började. För att spegla
påverkan på hälsa och socialtjänst följer barometern i nuläget antal remisser till BUP, dessa har ökat under 2020 och början
av 2021. Antal besök inom psykiatrin hos unga vuxna (18-25 år) har legat stabilt sedan 2019. Fler indikatorer behövs för att
spegla detta perspektiv och effekterna av pandemin kan antas komma längre fram. Social påverkan på samhället i bredare
bemärkelse speglas genom indikatorer som arbetslöshet och varsel. En tydlig ökning av antalet arbetslösa noteras under
pandemin, den långa arbetslösheten har stigit kraftigt och ligger under 2021 kvar på den höga nivån. Antalet varsel var som
högst i början av pandemin – mars/april 2020. Ekonomisk påverkan på länet indikeras genom antal konkurser, som i
genomsnitt legat något högre under pandemin, antal gästnätter i länets besöksnäring är väsentligt lägre än tidigare. Indikatorn
vuxna med ekonomiskt bistånd visare ännu inte att det finns någon pandemirelaterad ökning. I barometern följer vi även
prisutvecklingen på småhus som har stigit kraftigt under pandemin. I perspektivet påverkan på medarbetare noteras att
Region Jönköpings läns medarbetare har haft en högre sjukfrånvaro och samtidigt arbetat mycket fler timmar än normalt.
Pandemibarometern kommer att utvecklas med fler indikatorer allt eftersom vi får ny kunskap om effekter. Jönköpings län
har påverkats på många sätt av pandemin och det är sannolikt så att en del effekter kommer längre fram. Region Jönköpings
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län behöver vara följsam till vilka behov som näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet har och där vi kan spela en
roll. Påverkan på vårdens medarbetare har varit stor och en planeringsförutsättning att ta hänsyn till är att vi behöver
balansera medarbetarnas behov av återhämtning och uttag av semester och andra ledigheter med invånarnas behov av god
tillgänglighet inom vården.

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling. Som medlem i Klimatrådet står Region Jönköpings län
bakom Klimat- och energistrategi för Jönköpings län som togs fram tillsammans med Länsstyrelsen 2019. Under 2020 antog
regionfullmäktige ett nytt program för hållbar utveckling som gäller den egna verksamheten under perioden 2021–2025.
Region Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de nationella miljökvalitetsmålen nås samt
verkar för skydd av ändliga resurser såsom åkermark och grundvatten. Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för
dagens och framtidens generationer. Därför är det självklart för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och utjämna orättvisa livsvillkor. Verksamheten ska utvecklas för att bli mer energi-, miljö- och klimatsmart. Att vara
klimatsmart innebär att vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp av växthusgaser och öka produktionen av förnybar
energi, samtidigt som vi anpassar vår verksamhet till de klimatförändringar som sker.
Vi vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt – både för våra
medarbetare i organisationen och för länets invånare.
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 innehåller 17
globala mål och 169 delmål som ska leda till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen,
främja fred och rättvisa, samt skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. De globala målen är integrerade, odelbara
och balanserade tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska.

Program för hållbar utveckling
I hållbarhetsprogrammet visar vi hur vi ska arbeta för att bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Målen visar också hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår vision För ett bra liv i en attraktiv region.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina. För att utvecklingen ska vara hållbar måste vi uppnå hållbarhet inom alla tre
hållbarhetsdimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. De tre dimensionerna måste också hela tiden samverka och
förhålla sig till varandra. Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Det vill
säga att skydda planeten genom att långsiktigt förvalta, skydda och bevara naturresurser, konsumera och producera hållbart
samt öka beredskapen mot klimatförändringar. Vi kan bidra genom att använda våra resurser klokt, minimera utsläpp till luft
och vatten, bevara biologisk mångfald och verka för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering. Vi arbetar
aktivt för att skydda Vättern som dricksvattentäkt och naturområde, och motsätter oss därmed miljöskadliga åtgärder såsom
gasborrning, gruvbrytning och utökade skjutövningar i området.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett bra liv med god hälsa, utan
orättfärdiga hälsoskillnader. Ett samhälle där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit
och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi
verkar för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling där varje generation bär kostnaderna för den service
som den generationen beslutar om och själv konsumerar.

Framgångsfaktorer för att nå vår vision
För att nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” har fyra framgångsfaktorer som täcker in helheten i begreppet
hållbarhet identifierats:
• Vi är till för alla.
• Vi är klimatsmarta.
• Vi bidrar till en sund livsmiljö.
• Vi använder våra resurser klokt.
Utifrån framgångsfaktorerna har vi definierat mål och prioriterade åtgärder.

Mål och prioriterade åtgärder
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande steg för att verksamheten
ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling.
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Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har en betydande möjlighet att
skapa en hållbar utveckling:
•
i den egna verksamheten
•
som samhällsaktör
•
som finansiär
•
som delägare i bolag
Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är särskilt resurskrävande. Övrigt åtgärdsarbete bedrivs inom ramen för ordinarie
verksamhetsplanering och via genomförandeplanen. Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med
hållbarhetsprogrammet utifrån regelverk och sin egen verksamhetsstyrning. Det innebär att varje chef och medarbetare har ett
ansvar inom sitt ansvarsområde för att hållbarhetsprogrammet genomförs och att arbetet följer linjeorganisationen.
Hållbarhetsprogrammet omfattar våra helägda bolag. Vi ska verka för att de bolag där vi äger en väsentlig del arbetar för att
nå målen i vårt hållbarhetsprogram. I hållbarhetsprogrammet beskrivs hur utsläppen från den egna verksamheten i Region
Jönköpings län ska minska för att bidra till att målet i Parisavtalet om högst 1,5 graders global uppvärmning nås.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde
tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål
och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och handlande.

STRATEGISKT MÅL: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa,
jämlik verksamhet och mångfald

Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt individens
behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice
och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys
av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för
2022 kommer, i de fall de är individbaserade, att redovisas könsuppdelat i årsredovisningen. I Region Jönköpings läns
program för hållbar utveckling 2021–2025 finns mål för mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och
sedan tidigare finns en handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och
FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 implementerats i vårt arbete.

Framgångsfaktor Jämlikhet och Jämställdhet
I ett socialt hållbart samhälle är jämlikhet och jämställdhet utgångspunkten. Människor lever ett bra liv med god hälsa, utan
orättvisa skillnader i hälsa. De känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Att vi är till för alla kommer till uttryck på alla nivåer i organisationen: från det enskilda mänskliga mötet – där det goda
bemötandet är avgörande – till verksamhetsutveckling och strategiska beslut – där jämlikhets-, jämställdhets- och
delaktighetsperspektiv integreras.
Region Jönköpings län har antagit Council of European Municipalities and Regions deklaration om jämställdhet mellan män
och kvinnor (CEMR). Det ställer krav på oss att arbeta med jämställdhet och andra dimensioner av diskriminering och social
hållbarhet.
Mänskliga rättigheter är grundläggande för social hållbarhet. Det är viktigt att inte bara tillgodose och skydda rättigheterna
utan även att säkerställa på vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är därmed både ett mål och ett medel vid utvecklingen
av vår verksamhet. I detta arbete ger FN:s sex människorättsprinciper vägledning: icke-diskriminering och jämlikhet,
deltagande och inkludering samt transparens och ansvar.
För att tydliggöra den politiska ambitionen antas jämställdhetspolicyn i Regionfullmäktige 2021. Genom
hållbarhetsprogrammets delmål och aktiviteter konkretiseras arbetet med lika rättigheter och möjligheter i organisationens
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verksamheter. Företag eller institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för
jämställdhet på sin arbetsplats.
Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med
jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag fram under 2022.
Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av personal inom den egna organisationen.
Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där Region Jönköpings län är verksam. Inom området regional
utveckling innebär det bland annat fortsatt fokus på jämställd tillväxt. Arbetet i riktning mot en mindre könssegregerad
arbetsmarknad är ett strategiskt viktigt arbete för ett attraktivt län som kan rekrytera nödvändig kompetens. Inom såväl
regional utveckling som inom folkhälsa och sjukvård ska kunskapen kring och arbetet mot våld i nära relationer förstärkas.
Det innefattar även ökad beredskap för att upptäcka och motverka så kallat hedersrelaterat våld och förtryck.
Region Jönköpings län ska aktivt stötta jämställdhets- och demokratiarbetet inom ideell sektor/ civilsamhället, samtidigt som
ekonomiskt stöd till verksamheter tydligt ska följas upp och dras tillbaka när verksamheter inte harmoniserar med Region
Jönköpings läns policys och riktlinjer.
Omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska identifieras och åtgärdas.
Hälso- och sjukvården ska vara såväl jämlik som jämställd. Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar,
romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Som nationell minoritet har man en långvarig språk- och
kulturgemenskap och har rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.
Vi ska tillgodose och skydda de fem nationella minoriteternas rättigheter, utifrån lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Region Jönköpings län ingår även i finskt förvaltningsområde, vilket innebär särskilt starka rättigheter för
den sverigefinska minoriteten i länet.

Uppdrag



Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i organisationens samtliga verksamheter. Som
att identifiera och åtgärda omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön.

Barnkonventionen
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings län. Barn måste
få vara barn och sam- tidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Politiska beslut ska föregås av
barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för
att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på
dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn och unga.
Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på. Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention, som är
svensk lag sedan 2020. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska
beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.
Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet.
Handlingsplanen har speciellt fokus på:

utbildning och fortbildning för personal

barnrättsombud i varje enskild verksamhet

barn och ungas delaktighet

barn som anhöriga
Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa barnrättsarbetet inom den
egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region
Jönköpings län.

Framgångsfaktor Hög tillgänglighet
1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och en integrerad del i hälso-, sjuk-,
tandvårds- och omsorgsstrukturen. Under 2021 utreds hur tillgängligheten till 1177 kan förbättras, testning av digitala
triageringsverktyg, eventuell förstärkning av bemanningen och var 1177 bäst organiseras inom Region Jönköpings län samt
om möjlighet att tillhandahålla rådgivning av 1177 vårdguiden på andra språk än svenska.

Uppdrag



Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
Utreda möjligheten att tillhanda rådgivning av 1177 vårdguiden på telefon på andra språk än svenska genom det
nationella arbetet inom Inera.
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Perspektiv: Process och produktion
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och
intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande ar- bete, att grundorsaker till problem identifieras och att
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt
ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.

STRATEGISKT MÅL: Ledning, utveckling och kommunikation
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi fortsätter vårt
intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och arbetssätt. För att skapa
bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar.
Bilden Region Jönköpings län som system (figur x sidan xx) visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. I mitten
beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för invånarna.
Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns processer som behövs för
att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte självklar; verksamheter kan anses
höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för stödprocesserna beskrivs nedan.
Figur X Region Jönköpings län som system.

Vi leder, samordnar och utvecklar genom:
Invånarinflytande

Beslut och ledning

Omvärldsbevakning

• Val
• Medborgarpaneler

• Budget och verksamhetsplanering
• Balanced Scorecard
med hanlingsplaner
• Mötesplatser och
medarbetarsamtal
• Samverkan med
fack-liga
organisationer

• Öppna jämförelser
• Folkhälsoläge
• Regler
och
program
• Kongresser,
seminarier,
litteratur

Systematiskt
förbättringsarbete
•
•
•
•

Ledarutveckling
Microsystem
Patientsäkerhet
Professionell
kunskapsutveckling
• Forskning

Resultatuppföljning
•
•
•
•
•

Bokslut
Rapporter
Resultattavlor
Kvalitetsregister
Revision

Så arbetar vi för att möta invånarens behov:

Så arbetar vi för att utveckla och stödja:
Resursfördelning

Personalutveckling

Service

Kommunikation

Utvecklingsarbete

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• IT och telefoni
• Varu- och
tjänsteförsörjning
• Hjälpmedelsservice
• Transporter
• Vaktmästeri
• Medicinsk teknik
• Kost
• Administration
• Lokalförsörjning
• Städ

• Intern/extern
webbutveckling
• Strategisk/
integrerad
kommunikation
• Aktiv kommunikationsplanering
• Utveckling av
kommunikationskanaler

• Metodutveckling
• Utbildning

Vårdpeng
Anslag
Ersättningssystem
Avgifter
Frisktandvård

Löner
Rekrytering
Arbetsmiljö
Jämställdhet
Mångfald
Kompetensutveckling

Miljöarbete

Framgångsfaktor Mål och tillitsbaserad styrning
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning och
medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild och förståelse för
de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större ansvar. Region Jönköpings län
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ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av medarbetare. Ett väl fungerande
samverkansklimat är en viktig förutsättning för delaktighet och involvering.

Uppdrag
 Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning
Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksam het är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga förbättringar.
Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer och tydliga mål.
Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att göra den allt bättre med hjälp
av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar och upprepade PGSA-cykler (planera, göra,
studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt närmare målet.
Figur X Mål, mätningar och PGSA-cykler

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi målen och
därmed visionen. Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga
resultat krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och förbättra
för så väl externa som interna kunder som processen är tillför. Att arbeta processorienterat med ständiga förbättringar ställer
krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändrings ledning samt att de medarbetare som berörs
är involverade i processen i alla led.
För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process spänner många
gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör PGSA-cyklerna. En
förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential förrän den också genomförts på andra
ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för länsövergripande processförbättring och spridning är en
nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning.

Framgångsfaktor Verksamhetsutveckling genom digitalisering
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är avgörande för
att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som medarbetare har på effektiva, säkra och moderna arbetssätt och
servicenivåer. Argument, motiv och tillvägagångssätt för hur vi och andra aktörer i landet bör arbeta med digitalisering finns
beskrivna i olika strategier och styrdokument på såväl nationell, regional nivå samt för Region Jönköpings län som
organisation i avsnitten Regional utveckling och Folkhälsa och sjukvård i denna budget.
Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som ger snabb och
sammanhållen service. En av de större utmaningarna är kompetensförsörjningen. Sektorn kan inte rekrytera så många som
behövs av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför ålder på den svenska arbetsmarknaden.
Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen kommuner och regioner möjligheten att hantera utmaningar och invånarnas
förväntningar – att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. För att detta ska ske behöver vi skapa grundläggande
förutsättningar för verksamhetsutveckling i en digital tid.¹ Region Jönköpings län arbetar för att förbättra tillgången till
bredband och för att minska det digitala utanförskapet.
1 Strategi för utveckling i en digital tid, SKR
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Region Jönköpings län har målsättningen att bli bäst i Sverige på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det är ett
mycket offensivt mål eftersom regeringens Digitaliseringsstrategi är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet
är den digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat
område i Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS), ett anpassat tjänsteutbud och ökad digitalisering är en
av strategierna i Region Jönköpings läns plan Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård.
Regionfullmäktige har även antagit en Digitaliseringsstrategi och en Bredbandsstrategi utifrån det regionala
utvecklingsuppdraget. Regionledningskontoret har i uppdrag att leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras
planen att uppnå målet.
Region Jönköpings läns arbete med digitalisering behöver utgå från flera intressentperspektiv; invånarens, medarbetares,
chefers och samverkansparters. Identifierade områden för att lyckas är; delaktighet och möjlighet till dialog för användarna,
samnyttjande och samarbete med andra aktörer, att verka för standardiserade lösningar, förändringsledning (ledarskap) i
organisationen, nytänkande vad gäller utformning av offentliga välfärdstjänster, digital kompetens hos medarbetare och
chefer, en användarära utveckling, en god digital arbetsmiljö samt att ta tillvara snabbhet hos andra aktörer. Digitala verktyg
och processer är en väg att nyttja resurser optimalt. För att nå önskad effekt av digitaliseringen krävs samtidigt att mindre
värdeskapande arbetssätt fasas ut.
Det krävs förändrade arbetssätt för att få en förflyttning av hälso- och sjukvård från sjukhusvården till den nära vården, bättre
förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell intelligens är viktiga verktyg för att
transformera arbetssätt och för att minska resursanvändningen. Implementeringen av förändrade arbetssätt och förflyttningen
behöver ske successivt och i samverkan med användande verksamheter.

Uppdrag


Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och
stödsystem.

Framgångsfaktor Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns strategiska
mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region. God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare,
medarbetare, samarbetspartners och andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och tillgänglig och Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra
målgrupper ska vi hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka
invånarnas kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet. Det är viktigt att organisationen
och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra i en stor organisation. Kommunikationen, såväl extern
som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län.

Uppdrag


Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län.

STRATEGISKT MÅL Effektiva stödfunktioner
Framgångsfaktor Stöd och service
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till utveckling och
kostnadseffektiv verksamhet. Deras stöd kan också bidra till kvalitet i verksamheten. Verksamheterna inom stöd och service
samlar alla de olika funktioner som varje dag året runt, alla dygnets timmar på olika sätt stödjer Region Jönköpings läns
kärnverksamheter i deras uppdrag att leverera hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning med mera.
Stödfunktionerna ska i nära dialog med verksamheterna, ständigt utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar i syfte att
bidra till en alltmer hållbar verksamhet.
IT-lösningar behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta integrationen mellan system och
tjänster. En förutsättning för att lyckas med den höga ambitionsnivån för verksamhetsförändring med stöd av IT
(digitalisering) är att den sker i nära samverkan mellan verksamhet och IT samt att resurser för utveckling finns i båda
delarna. Största möjliga nytta för såväl länsinvånare som medarbetare ska vara i fokus. För att skapa utrymme för utveckling
av välfärden krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering.

Framgångsfaktor Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. Arbetsuppgifter som idag
till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, på ett kostnadseffektivt sätt flyttas över till
servicepersonal för rätt använd kompetens. vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård
där den samlade kompetensen används på bästa möjliga sätt. Exempel på detta är patientnära städning, måltidshantering,
förråds- och textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.
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Uppdrag



Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, på ett
kostnadseffektivt sätt, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens

Framgångsfaktor Rätt beteende - avtal
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. En bra process för upphandling av varor och tjänster har
stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Region Jönköping län ställer krav på att det som upphandlas omfattas av
långtgående krav på hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav med
grund i vårt program för hållbar utveckling. Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer långtgående
miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter. Miljö- och
hälsoskadliga ämnen i förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, textilier och leksaker ska kartläggas utifrån vår
kemikaliestrategi med syfte att minska negativ påverkan. År 2025 ska 100 % av våra särskilt farliga kemiska produkter ha
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter där det varit möjligt. Fokus ska
läggas på en fortsatt utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med
ett mer standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning
till betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så stora
effekter som möjligt.
Vid upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska
möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där
returflöden skapas och material tas tillvara. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig
upphandling ska främjas. Genom att ställa funktionskrav öppnar vi bl a för lösningar som ännu inte finns framställda. Ett
exempel kan vara att efterfråga funktioner i IT-system som ännu inte finns framtagna.
Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den idéburna sektorn
att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor i
upphandlingar inom riskbranscher. Region Jönköpings län ska vid utformningen av upphandlingar möjliggöra inköp av
livsmedel som produceras med omfattande krav på god djurhållning och till stora delar ekologiskt. Kravet gäller i alla led,
även underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i upphandlad verksamhet.
Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är relevant.
Region Jönköpings län ställer sig positiv till samverkan med länets kommuner när det gäller gemensamma upphandlingar där
det kan skapa klokt resursutnyttjande och bättre service till länsinvånarna.

Uppdrag


Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.

Säkerhet och beredskap
Region Jönköpings läns arbete med säkerhet och beredskap ska utvecklas kontinuerligt under planperioden. Området
omfattar allmän säkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet samt beredskapsfrågor d.v.s. krisberedskap, civilt försvar samt
säkerhetsskydd. En uppbyggnad pågår av det civila försvaret i Sverige där regionerna ansvarar för en viktig del. För detta
avsätter regeringen via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) medel och regionernas åtaganden beskrivs i
överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten genom MSB. I Jönköpings län bedrivs inom
ramen för F-samverkan ett viktigt arbete i alla dessa frågor.

Allmän säkerhet
Region Jönköpings län bedriver ett systematiskt arbete för att förebygga och förhindra att regionens verksamhet och personal
utsätts för brott eller brandolyckor.
Genom att aktivt arbeta med det fysiska skyddet, utbildning för personalen, regelverk och rutiner skapas förutsättningar för
att invånare, medarbetare och förtroendevalda ska vara trygga i Region Jönköpings läns lokaler och verksamheter.

Beredskapsfrågor, krisberedskap, civilt försvar
Region Jönköpings län ansvarar för att planera för och hantera alltifrån dagliga störningar, till större olyckor och mer
omfattande samhällsstörningar och ytterst krig. Det innebär att planeringen behöver dimensioneras utifrån hela hotskalan och
en förmåga behöver byggas upp för att både kunna hantera vanligt förekommande incidenter i vardagen och så kallade
särskilda händelser som inte inträffar lika ofta. Planeringen behöver också omfatta hur Region Jönköpings län tänker sig att
motstå och hantera omfattande händelser med svåra konsekvenser, så kallade extraordinära händelser i fredstid, samt
förbereda organisationen på att ställa om och vara en del av det civila försvaret vid höjd beredskap och krig. I samarbete med
regionala aktörer och näringslivet behöver en robust beredskap säkerställas och den regionala försörjningsförmågan utökas.
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IT-säkerhet
I takt med digitaliseringen blir IT-tjänster allt mer kritiska för att Region Jönköpings läns verksam- heter ska fungera.
Samtidigt medför digitaliseringen ofrånkomligen risker och hot, och utgör en komplex säkerhetsutmaning. Ett väl fungerande
IT-säkerhetsarbete är därför en förutsättning för upprätthålla en IT-miljö med hög funktionalitet, tillgänglighet, kapacitet och
stabilitet.

Informationssäkerhet
Region Jönköpings län fortsätter att utveckla arbetet inom informationssäkerhet. Målet är att bli ännu bättre på att arbeta
systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att leva upp till interna och externa lagar och riktlinjer samt skapa
förutsättningar för en trygg och säker digitalisering. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för att säkerställa en
god kontinuitetshantering i våra verksamheter samt skapa förtroende hos allmänheten för informationshanteringen.

Säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddslagen omfattar alla som bedriver verksamhet som är viktig för landets säkerhet.
Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. En säkerhetsanalys har genomförts enligt lagkrav 2020.
Åtgärder kommer genomföras inom de områden där det behövs.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättra verksamheten och skapa innovationer. Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder,
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.
STRATEGISKT MÅL Professionell kunskap och författningskunskap

Framgångsfaktor Lärande i vardagen
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i service och
processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och engagerade i, ett ständigt
pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges förutsättningar att bidra med, och utveckla,
sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov
skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt
förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen
kompetens. Förnyelse och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt
viktigare delar i förbättringsarbetet.
Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala
förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande ledningssystemet
arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:
•
Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring.
•
Förbättring går på bredden och djupet.
•
Förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare.
•
Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster.
Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att
•
behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet
•
förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar
•
finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.
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Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och sjukvården är
Metodikum en länsgemensam verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna och simulera sina färdigheter och
teamsituationer kring patienten. Lärplattformen LoK kommer också medverka till att vi utvecklar utbildningstillfällen som är
såväl synkrona som asynkrona. Plattformen ger förutsättningar för verksamhetsnära dagliga utbildningstillfällen.
Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med utbildningsanordnare
skapar förutsättningar för integration av teori och praktik som studenterna behöver. För att så bra som möjligt ta vara på de
äldre medarbetarnas kompetens ges förutsättningar och möjligheter att fortsätta arbeta. De är en viktig resurs i verksamheten
som mentorer och handledare för nyutbildad personal.
Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, sydöstra
sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare är
viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna. Samarbete pågår inom en rad olika
områden och yrkesgrupper. Några exempel:
•
•
•

Jönköping är en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet.
Arbete pågår tillsammans med kommunerna kring vård- och omsorgscollege.
Tätt samarbete sedan tidigare med flera högskolor kring både grund- och specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Samarbetet mellan Region Jönköpings län och Jönköping University ska fördjupas för att utveckla en långsiktigt hållbar
kompetensförsörjning.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering av tandläkare och tandsköterskor satsar Region Jönköpings län
tillsammans med Jönköping University på att inrätta utbildningar för både tandläkare och tandsköterskor i länet.

Ständiga förbättringar
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för attraktivitet
och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som skapar värde för
invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till lägre kostnader. Detta är en del
av ständiga förbättringar.
Att investera i ständiga förbättringar är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela
verksamheten. Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård.
Utgångspunkten för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya
arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. KPP (Kostnad per patient) och KPS (Kapacitet och produktionsstyrning) är
exempel på verktyg för att styra resurser mot kostnadseffektivitet. För att uppnå en likvärdig verksamhet är det viktigt att
resurser används kostnadseffektivt och fördelas jämlikt. Utveckling av nya arbetssätt, fokus på innovation, hälsa och
egenvård liksom RAK (Rätt använd kompetens) och digitalisering är viktiga delar i planerna.
Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska utvecklingen
under kommande decennier, samt att kostnaderna ska vara i nivå med budget. Vår nettokostnad ligger lägre än
riksgenomsnittet jämfört med andra regioner. I takt med att nya arbetssätt och processer introduceras behöver också äldre
fasas ut. På så sätt förhindras ökad arbetsbörda som inte bedöms värdeskapande.

Uppdrag


Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och
beskriver hur man arbetat med att förändra eller fasa ut dessa.

Perspektiv: Medarbetare
Involvera motiverade medarbetare. En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade
medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att
utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens
utveckling
Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och kunna erbjuda och bedriva en verksamhet med högsta kvalitet.
För att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö och
möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att behålla viktig kompetens. Alla
medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.
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Region Jönköpings län har över 11 000 medarbetare inom en stor bredd av verksamheter och yrkesgrupper, som alla bidrar
till att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. De är vår främsta och viktigaste resurs oavsett var de arbetar i
organisationen.
Region Jönköpings län ska vara en god förebild för andra arbetsgivare och lyhörd gentemot medarbetarna. I arbetet med
ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt, möjlighet till delaktighet och
inflytande från medarbetare. Kompetensförsörjning och en aktiv personalpolitik är och kommer fortsatt vara en av de
strategiskt viktigaste frågorna för utvecklingen av Region Jönköpings län.
För att uppnå målet med att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare påbörjades under 2021 ett arbete med att ta fram ett
”medarbetarlöfte”. Medarbetarlöftet blir kärnan i vårt arbetsgivarvarumärke och ska fånga essensen av vad Region
Jönköpings län är och vad som gör oss unika. Målet med ett medarbetarlöfte är att attrahera nya medarbetare och behålla
befintliga kollegor. Medarbetarlöftet är tänkt att spegla hur de anställda upplever sitt arbete hos Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare. Arbetet med att utveckla och, när det är fastställt, implementera medarbetarlöftet fortsätter under 2022.
Medarbetarlöftet sammanfattar vad du kan förvänta dig av att arbeta i Region Jönköpings län och vad arbetsgivaren förväntar
sig av dig. Ett medarbetarlöfte är sanningsenligt och överensstämmer med den bild medarbetarna har av hur det är att arbeta i
Region Jönköpings län. Medarbetarlöftet skapar attraktiva associationer och uppfattningar om hur det är att jobba inom
Region Jönköpings län kopplat till kultur, arbetsmiljö, karriärutveckling, löner och förmåner.

Utgångspunkter i siffror
Totalt har Region Jönköpings län drygt 11 000 medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 93 procent är
tillsvidareanställda och 7 procent är visstidsanställda. Dessutom finns cirka 300 timavlönade årsarbetare. Andelen
heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 85 procent och medelåldern bland medarbetarna är 45,1 år. Ungefär 270
medarbetare, eller knappt 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren.
Sjukfrånvaron förändras vanligen på ett regelbundet sätt över tid. Baserat på den trenden borde vi nu vara inne i en period
med minskande sjukfrånvaro. Under 2020 var sjukfrånvaron betydligt högre än vad som förväntats. Det är kopplat till Corona
pandemin och de striktare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i
jämförelse med andra regioner ungefär på riksgenomsnittet.
Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och regionbildning har påverkat antalet
medarbetare i olika personalgrupper över tid. Sedan regionbildningen 2015 har antalet årsarbetare i Region Jönköpings län
totalt sett ökat med ca 12 procent fram till 2020. Läkare har ökat med 14 procent, sjuksköterskor har ökat med 10 procent och
undersköterskor med ca 5 procent.
I årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 350 sjuksköterskor, 150 läkare och 70 undersköterskor. Även gruppen ledning och
administration har ökat med ca 350 årsarbetare till följd av nya uppdrag inom främst regional- och kommunal utveckling,
energikontor och länstrafik samt genom utökning av vissa stödfunktioner kopplat till bland annat kompetensförsörjning,
sjukhusstöd och IT.
Fördelning och utveckling inom sju av regionens stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av figur x sidan xx,
utveckling av månadsavlönade årsarbetare.

Figur 7 Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året,
som andel (%) av den tillgängliga arbetstiden.
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Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden finns
bemanningsproblem och det är svårrekryterat inom vissa verksamheter och områden. Nationella prognoser visar att
tillgången på flera större yrkesgrupper kommer att vara begränsad även framöver. Inom vissa yrkesgrupper finns också
utmaningar som till exempel generationsväxlingar eller hög personalomsättning.
Under 2020 var personalomsättningen 7,2 procent; 735 medarbetare slutade sin anställning varav 260 gick i pension. Det är
en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2019. Under samma period tillsvidareanställdes 972 medarbetare.
Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper och under 2022 följs fortsatt utvecklingen med syfte att minska
oönskad personalomsättning.
Figur x Personalomsättning och antal externa avgångar/rekryteringar inom Region Jönköpings län 2020. Andel avgångar och rekryteringar
för tillsvidareanställda januari 2020 till december 2020.

Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning för hälso- och sjukvården och medarbetarna inom Region Jönköpings län
och har lett till att verksamheter har belastats olika avseende arbetsmiljö och återhämtning.
STRATEGISKT MÅL Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktor Rätt kompetens och bemanning
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än den
arbetsföra befolkningen. Den demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län stämmer väl överens med utvecklingen
nationellt vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i förhållande till de krav som den totala
befolkningstillväxten betingar. Förutsättningarna att lyckas rekrytera och behålla personal kan även skilja mellan olika
verksamheter och geografiska områden, vilket kräver riktade satsningar på platser med bemanningsproblem. Det kommer
därför krävas fler och andra insatser än bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av
verksamheten. Detta för att säkra bästa möjliga verksamhet i hela regionen.
Region Jönköpings län behöver ständigt attrahera och rekrytera nya medarbetare för att våra verksamheter ska kunna utföra
sina uppdrag. Under 2020 sökte cirka 30 000 kandidater jobb i Region Jönköpings län och nästan 1 000 nya medarbetare
tillsvidareanställs varje år. En välfungerande rekryteringsprocess och ett bra bemötande av alla arbetssökande är en viktig del
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i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs
Region Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik organisation.
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En ändamålsenlig fördelning av
arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och
effektivitet. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket
kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa
möjliga sätt.
BT (bastjänstgöring) är en inledning av ST (Specialisttjänstgöring) som ska genomföras från och med juli 2021 av alla
legitimerade läkare som ska påbörja ST och inte redan genomgått eller påbörjat svensk AT (Allmäntjänstgöring).
Övergången från AT till BT kommer att ta många år och beräknas vara helt genomfört runt år 2030.
Periodicitet

Mål 2022

Resultat
2019

Resultat
2020

Grönt

Gult

Rött

Kandidatupplevelse efter avslag i förhållande
till övriga offentliga verksamheter i samma
mätning (CNPS, attraktiv arbetsgivare)

75%

49%

57%

>75%

>50%

<49%

Tertial

Personalomsättning (andel externa avgångar
exkl pension)

4,5%

6,1%

4,6%

<4,5%

<6%

>6%

Helår

Systemmätetal

Uppdrag





Med bred förankring hos medarbetare politik och tjänstepersoner arbeta fram ett ”medarbetarlöfte” där vi som
arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Den länsövergripande resursenhet för att underlätta bemanning som byggs upp under 2021och fortsätter att
utvecklas under 2022.
Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare

Framgångsfaktor Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av intressanta, utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter,
och utvecklande yrken som skapar värde för våra invånare i länet. En förutsättning för en framgångsrik organisation är att
varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i
helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås. För regionen som arbetsgivare är det
viktigt att våra medarbetare känner att de har intressanta och viktiga arbetsuppgifter oavsett var i organisation man arbetar.
För att få en bra start får alla nya medarbetare såväl en allmän introduktion till att jobba i Region Jönköpings län och våra
värderingar som en arbetsplatsnära introduktion med fokus på arbetsplatsen och kommande arbetsuppgifter. Att använda
erfarna och kompetenta medarbetare som en resurs vid t ex arbetsplatsnära introduktion eller mentorskap skapar
förutsättningar för kompetensöverföring för den tysta kunskap och erfarenhet de besitter. Kompetensen och engagemanget
hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. Verksamhetens behov, regelbundna medarbetarsamtal och
individuella kompetens utvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl
individen som verksamheten i sin helhet. Chefen ska, tillsammans med sina medarbetare, på ett individuellt och metodiskt
sätt arbeta med kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov samt den enskildes och
yrkesgruppernas olika förutsättningar.
Att alla medarbetare ges möjlighet till relevant och kontinuerlig kompetensutveckling är centralt för att ständigt förbättra och
på bästa sätt bedriva verksamhet för de vi är till för. Inom läkaryrket finns en tydlig kompetensutveckling genom de olika
utvecklingsstegen från AT (allmäntjänstgöring)/BT (bastjänstgöring) till ST (specialisttjänstgöring) och sedan till färdig
specialistläkare. Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare sjuksköterskor att genom högskolestudier vidareutbilda sig
till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön via en utbildningsanställning. Utbildningsanställningarna är centrala i
Region Jönköpings läns kompetensförsörjning av specialistutbildade sjuksköterskor och för att upprätthålla den nivå av
specialistkompetens som vi idag har. För att öka attraktiviteten och intresset för vissa specialistinriktningar med högt
rekryteringsbehov och därmed få fler sökande till dessa utbildningsanställningar, har traineetjänster med inriktning
intensivsjukvård, anestesivård och operation införts. Under 2020 och 2021 utökades även möjligheterna till betald
specialiserad vidareutbildning även för andra akademiska yrkesgrupper och undersköterskor utifrån verksamheternas behov.
Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter att jobba med utveckling och förbättringsarbete. Genom att utveckla och
tydliggöra karriärmöjligheter och karriärtjänster för olika yrken och samtidigt främja intern rörlighet ges medarbetare en
möjlighet att utveckla både sig själva och verksamheten.
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Systemmätetal

Periodicitet

Mål 2022

Resultat
2019

Resultat
2020

Grönt

Gult

Rött

90%

92%

79%

>90%

>89%

<75%

Andelen medarbetarsamtal

ÅR

Uppdrag
 Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i hela regionen.
 Fortsatt arbete med yrkesspecifik introduktion där behovet finns.

Framgångsfaktor Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att fortsatt vara en attraktiv
arbetsgivare. Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig på
marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till bra arbetsprestationer. Varje medarbetare
ska, under hela sitt yrkesliv, kunna påverka sin lön genom att utvecklas i arbetet, utöka sin erfarenhet och förbättra sina
arbetsresultat. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge möjlighet till löneutveckling för de
medarbetare som bidrar mest till verksamheten. Våra kollektivavtal och Riktlinjer för lönebildning i Region Jönköpings län
ger förutsättningarna för arbetet.
För att nå en ökad attraktivitet och underlätta bemanning av flera kliniskt nära yrkesgrupper påbörjades en riktad lönesatsning
om 50 miljoner kronor per år 2020 och 2021. Under 2022 fortsätter satsningen med ytterligare 50 miljoner kronor. Utöver
detta ökas anslaget för personalkostnadsökningar i löneöversynen med 0,2 procentenheter, vilket motsvarar ca 10 mnkr.
Dessa medel tillförs för att det även ska finnas möjlighet att göra satsningar riktade mot medarbetare och grupper av
medarbetare som inte ingår i de prioriterade yrkesgrupperna utan att det sker på bekostnad av andra yrkesgrupper.
Genomförd kartläggning av Region Jönköpings läns löner ligger till grund för de riktade satsningar som fortsätter under
planperioden med syfte att nå önskad lönestruktur.
Alla medarbetare erbjuds att arbeta heltid vilket bidrar till att lösa de kommande demografiska utmaningarna samt gör det
både attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. Samtidigt är det viktigt att medarbetarna ges
inflytande över den egna arbetssituationen och har en möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och sina arbetstider utifrån
verksamhetens behov. Utveckling av former för distansarbete och olika arbetstids- och schemamodeller, t ex 80-10-10,
fortsätter utifrån respektive verksamheters behov och möjligheter.
I samband med att en anställd avslutar sin anställning är det viktigt att hålls ett avslutningssamtal. Det som kommer fram i
avslutningssamtal ska tas tillvara på ett strukturerat och systematiskt sätt. Under 2021 pågår arbete med att ta fram en enkät
som ska fungera som komplement till avslutningssamtalen. Detta för att även erbjuda möjligheten att ge synpunkter som kan
tas tillvara och presenteras på ett sätt som garanterar anonymitet.
Region Jönköpings län som arbetsgivare strävar efter att ha en god relation med fackförbunden och efter en god samverkan
centralt och lokalt. Samarbetet med fackförbunden ska vara fortsatt gott och det konstruktiva arbete som startade 2021
fortsätter.

Systemmätetal
Andelen heltidsanställda
(redovisas könsuppdelat)

Mål 2022
87%

Resultat
2019

Resultat
2020

Nytt
mätetal
2022

Nytt
mätetal
2022

Periodicitet
Grönt

Gult

Rött

>87%

>86%

<72%

Tertial

Uppdrag



Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 2020 fortsätter under året för att nå den önskade lönestrukturen
och därigenom en ökad attraktivitet och underlätta bemanning.
Fortsatt införande av nytt förmånspaket som utreds/tas fram under 2021. I införandet ingår även en höjning av
friskvårdsbidraget samt en digitalisering genom upphandling av ny förmånsportal för att förenkla och bättre
synliggöra de olika förmåner som Region Jönköpings län erbjuder sin medarbetare.
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Framgångsfaktor Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och är en nyckel till att
uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen verka för verksamhetens resultat och
utveckling, medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna
är arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och utbildningar kring chefsoch ledarskap, samt talangutveckling är en viktig förutsättning för att kunna leda det systematiska förbättringsarbetet. Arbetet
med att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap fortsätter under 2022.

Uppdrag


Åtgärd från hållbarhetsprogrammet: Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för
ett hållbart chefskap genom att t ex antalet medarbetare per chef ska vara rimligt.

Framgångsfaktor Arbetsmiljö och hälsa
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer i det dagliga arbetet. Det
är allas gemensamma ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god kommunikation.
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god
organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder
och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.
Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i samverkan med företagshälsovården,
hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering
utifrån sina behov. Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till
arbete.
Periodicitet

Mål
2022

Resultat
2019

Resultat
2020

Grönt

Gult

Rött

Sjukfrånvaro % - antal
sjuktimmar, ackumulerat under
året, som andel av den ordinarie
arbetstiden.

5,5%

5,5%

6,9%

<5,5%

>5,5% men minskar
jämfört med
föregående år

>5,5%

Tertial

Andel övertidstimmar i
förhållande till totalt utförd
arbetstid %

1,7%

1,7%

1,9%

<1,7%

<2%

>2%

Helår

Systemmätetal

Uppdrag


Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)

Framgångsfaktor Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en inkluderande arbetsplats där alla
har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från människors lika värde och att människor med
olika bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.
Vår arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier.
Det interna sociala hållbarhetsarbetet för lika rättigheter och möjligheter ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet (det är även en av framgångsfaktorerna i Hållbarhetsprogrammet - Vi är till för alla).
Region Jönköpings län ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Arbete för lika rättigheter och möjligheter stärker bilden av Region Jönköpings län som en
attraktiv arbetsgivare.
Målet är att skapa arbetsplatser som är tillgängliga för alla. För att värna lika rättigheter ser vi över förutsättningar för våra
befintliga medarbetare, men även möjligheter för öppenhet i rekryteringssammanhang för att inkludera personer med
funktionsnedsättning i arbetslivet.
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Uppdrag



Åtgärd från hållbarhetsprogrammet: Under planperioden ska chefer få ett ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för
lika rättigheter och möjligheter.

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och
organisationens samlade kompetens och mångfald.
STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet

Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv
(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig finansiering).
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. För en bra
styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl planering som
genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås genom god måluppfyllelse där
tjänsten producerats med en hög produktivitet (figur X sidan X).

Finansiellt mål
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt ansvarstagande.
Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att ställa krav på finansiering
och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt investeringar i verksamheten ska därför ske
med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om och själv
konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig
prioritering av välfärdens verksamheter.
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna medel.
Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som
framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och finansiering
i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för.
Det övergripande finansiella målet innebär att:
•
skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och
investeringsutgifter
•
finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader avseende
pensionsskulden
•
det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015–2025.

Uppdrag


Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet för egenfinansiering för nästkommande
period.

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 procent,
finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0–2 procent av skatteintäkter och statsbidrag/
kommunal utjämning.

18

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONGEMENSAMMA INRIKTNINGAR

Figur X Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Planering

Genomförande

Behov/
Ändamål

Styrning

Uppföljning

Resurser/
Kostnader

Verksamhet/
Prestationer

Kapacitet

Kapacitetsutnyttjande

Resultat/
Efekt i
förhållande
till mål

Värde

Produktivitet
Efektivitet

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att investeringsutgifterna ska
täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den kommunala redovisningslagen så att
finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att orealiserade värde- uppgångar och värdenedgångar på
finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i
förhållande till budget beroende på att orealiserade värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade
redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är
scenariot för perioden 2015–2025 beräknat utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar.
På så vis får finansnettot ingen påverkan på det finansiella målet.
Gulmarkerat Uppdateras senare budgetberedning hösten 2021

Pensionsskuld
Den 31 december 2020 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 9,2 miljarder kronor. Pensionsåtagandet
regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL.
Avkastningen på de samlade finansiella tillgångarna på 8,3 miljarder kronor (marknadsvärde 2020-12-31) beräknas över tid
täcka kostnaden för att värdesäkra pensionsåtagandet. Risk finns dock att skulden ökar kraftigt framöver, eventuellt redan
2021, genom justering av diskonteringsräntan samt ökning av den beräknade genomsnittliga livslängden. Kostnaden för den
förmånsbestämda pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden, beroende på att prognosen för
inkomstbasbeloppets ökning är olika, men beräknas öka med cirka 100 miljoner kronor till 2023.

Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på:
• befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket
• samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag
• statens transfereringar
• avgiftsnivåer’
• skattesats.

SKR Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning a 2021 av samhällsekonomin
SKR:s skatteunderlagsprognos vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024.
Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 bedömer SKR en hög tillväxt, såväl för BNP som för
sysselsättningen.
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Under 2021 prognostiserar SKR tilltagande ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad
smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar
återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna
fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021.
Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022.
För 2022 visar SKR: beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den historiska trenden, för att 2023 och 2024 åter
falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. De bygger på ett scenario för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter
2021 innebär stadig konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av arbetade timmar, framförallt 2022. Därefter ökar
arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, då arbetsmarknaden når konjunkturell balans.
Prognos för BNP tillväxten för 2021beräknas till 3,2 procent, för 2022 3,5 procent, medan BNP tillväxten antas bli något
lägre för 2023 och hamna på cirka 1,9 procent. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de
kommande tre åren.
Utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos från april 2021 kan ändå antas att de finansiella förutsättningarna kommer att vara i
något bättre än nivån som ligger i beslutad flerårsplan. Prognosen visar på en något starkare skatteunderlagstillväxt både
2021, 2022 och 2023.

Generella statsbidrag och utjämning
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk utjämning och bidraget
avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla
landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av länsinvånarnas inkomster och andra strukturella
förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning omfattar:
•inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent)
•mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, kollektivtrafik, strukturella
löneskillnader)
•regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering).
Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner kronor i generellt
invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmed- len
innehåller även 600 miljoner kronor avse- ende flyktingbaserat stöd. Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket redovisas
i tabellen på sidan 30. Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i regeringsposten
och fördelas efter invånare. För Region Jönköpings län innebär det 105,6 miljoner kronor.
Tabell X Generella statsbidrag och utjämningsbidrag uppdateras senare

Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån finansieringsprincipen kompenserad i
regleringsavgiften/bidraget.

Statsbidrag för läkemedel
Genom överenskommelser mellan staten och SKL har regionerna ersatts med ett särskilt statsbidrag för kostnaden för
läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas enligt en behovsmodell som
är baserad på befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, som är
ojämnt fördelade mellan regionerna, finansieras solidariskt av regionerna. Statens ersättning till regionerna för läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel beräknas för 2021 uppgå till 1
150 miljoner kronor (tabell sidan xx).

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen inom hälsooch sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR. I överenskommelsen
regleras vilka insatser regioner ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas.
De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och ytterligare riktade statsbidrag tillkom
2019. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2021 har gjorts, och dessa finns
inräknade i budgeten för 2021. Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län är att det arbete som påbörjades
under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under åren 2019,2020 och 2021 kommer att fortgå även under 2022. De
överenskommelser som tecknas inför 2022 kan dock innebära att vissa justeringar kan behöva göras.
I 2021 års budget finns intäkt om 380 miljoner för förväntade riktade statsbidrag. Dessa har under 2020 till fullo fördelats
som permanenta förstärkningar till verksamheten.
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Regionskatten
Region Jönköpings läns utdebitering 2021 är 11,76 kronor. Om hänsyn tas till regionernas olika kostnadsansvar för
hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade justerade skattesatsen), var den 2020 för Region
Jönköpings län 11,59 kronor, vilket är något lägre än genomsnittet för riket.
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar nivå.
Genomförda skatteförändringar, se tabell sidan X.
Finansiella intäkter/kostnader
Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2021–2023 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent, vilket motsvarar cirka
340 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2020 års utgång beräknas uppgå till 9,2 miljarder kronor och beräknas öka
till 9,5 miljarder kronor 2023. Kostnad för värdesäkringen av pensionsskulden
beräknas trots skuldökningen hamna på samma nivå 2023 som 2020, vilket motsvarar knappt 300 miljoner kronor.
Finansiell bedömning 2021–2023
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid uppnå ett
finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande förutsättningar:
•Verksamhetens nettokostnad för 2021–2023 är en uppräkning av 2020 års budget utifrån av SKR bedömd pris- och
löneförändring.
•Skatteintäkter och kommunal utjämning/ statsbidrag utifrån SKR:s bedömning augusti 2020.
•Oförändrad skattesats 2021 (11,76)
•Utgiftsramar för 2021–2023 har utökats vilket redovisas i tabellen sidan 33.
Investeringar
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. Bedömningen är att det är
realistiskt att investeringarna uppgår till 85 procent av den beräknade investeringskalkylen under 2021 resterande år beräknas
de till 100 procent av investerings- kalkylen. Egenfinansiering av investeringar under perioden 2015–2025
De investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats (2019) samt byggnation av tågdepå (2021, 2022) hanteras utanför
målet om egen- finansiering. Målet om egenfinansiering nås inom egenfinansieringsperioden 2015–2025.
Inom ramen för egenfinansiering ingår även med- finansiering av järnvägsförbindelsen Y:et, beslutat i fullmäktige 2017. När
genomförandeavtal tecknas kommer överenskommet belopp belasta resultatet.
Finansiell utblick mot 2030
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De åldersgrupper som är i
arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som de behov som den demografiska
utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att klara en verksamhet och ekonomi i balans.
Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill
säga en volymökning.
Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning för
välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 395 000 invånare år 2030,
en ökning med nästan 30 000 invånare. Det som kom- mer att utmana välfärdssektorn är att de ålders- grupper som ökar mest
är de yngre och de äldre. Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som arbetar, 20–64 år, ökar visserligen också men inte
alls lika mycket.
Staten, kommuner och regioner påverkas på olika
sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och
därmed intäkter och kostnader påverkas har en långtidsprognos tagits fram. Nettokostnadsprognosen är beräknad utifrån befolkningsprognosen med verksamhetskostnader utifrån hur dagens invånare konsumerar Region Jönköpings läns tjänster
beroende på ålder och kön. Detta ger en framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras
på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt genomslag. Även för prognosen över skatteintäkter och
statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur skatteintäkter med mera utvecklas under perioden. Utöver detta har
en del schablonmässiga bedömningar gjorts för att skapa en komplett kalkyl.
Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den demografiska
utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i verksamheten som gör att Region
Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling till ett större invånarantal. En
av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att
mera stödja invånarna i hälsofrämjande insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av
hälso- och sjukvård. Arbetet med den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en
god tillväxt i länets skatteunderlag.
Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är sannolikt
verksamhetsutveckling genom digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring.
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Tabell X Förändring jämfört med budget 2021
Tabell X Egenfinansiering av investeringar 2015–2025

Systemmätetal
Ekonomi i balans RJL totalt
Ekonomi i balans regionstyrelsen
budgetanslag

Mål 2022
Inte
överstiga
budget
Inte
överstiga
budget

Resultat
2019
821

Resultat
2020
771

390

452

Periodicitet
Grönt
Målet
nått

Gult
Ej
aktuell

Målet
nått

Ej
aktuell

Rött
Negativ
avvikels
e

Månad

Negativ
avvikels
e

Månad

Framgångsfaktor Lokalförsörjning
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska kunna drivas
på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. Sjukvården har lika
hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. Genom samverkan med andra
regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola
samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt
lokaler och effektivisera byggprocessen. Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen
på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt.
Inomhusklimatet är en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad. Den egna produktionen av
förnybar energi ska öka med 2 GWh 2021–2025. Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka
den fastighetstekniska och installationstekniska säkerheten.

Uppdrag


Tillgodose en ändamålsenlig kostnadseffektiv lokalförsörjning
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Budget för Regionstyrelsen

För ett bra liv i en attraktiv region
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv
region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av
hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och
näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning.
Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn och äldre, ställer krav på
förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För att uppnå en
hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också på
nya arbetssätt för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Inom hela Region
Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som ständigt förbättras och
förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av
största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling.
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och
utveckling. Sambanden är starka. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2020–2035 är en viktig utgångspunkt i länet där
samarbete och samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland annat om att samordna utvecklingsinsatser inom områden som
transportinfrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.
Region Jönköpings län stödjer aktivt projekt och organisationer som bidrar till länets tillväxt. Parallellt med RUS:en finns en
strategisk plan: Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård. Region Jönköpings län arbetar för bättre
hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan krävs insatser inom områden som ligger utanför Region Jönköpings läns
direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och
civilsamhället. Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa möjliga värde och kvalitet och med samma
förutsättningar i hela länet. Hälso- främjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård
och behandling. Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer.
Nya diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det
leder till större behov av resurser, även i de fall kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre,
vilket kan öka kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av
vårdskador förbättra hälsan, minska behov av vård och därmed frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att arbeta för ett
effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården
ges i partnerskap med patienten och närstående. Samverkan fortsätter utvecklas i såväl sjukvårdsregionen med Östergötland
och Kalmar som i Regionsamverkan Syd med regionerna Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar län.
Budget 2022 med verksamhetsplan och flerårsplan för åren 2023–2024 har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra
liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård,
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och
kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och en väl fungerande verksamhet blir Region Jönköpings
län attraktiv som organisation och utvecklas vidare. En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds
av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt
förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet.
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Övergripande ledningssystem
Utgångspunkten för styrning av verksamheten är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar
verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för länets invånare.
Styrmodellen Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling. Resultaten följs kontinuerligt via
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning. Utifrån resultatanalysen formuleras handlingsplaner för förbättringar och eventuella
behov av resursförändringar

Vision, värderingar och Målbild 2030 är grunden för arbetet med att formulera mål, framgångsfaktorer och mätetal, samt
handlingsplaner för förbättring och utveckling inom Region Jönköpings läns olika verksamhetsområden. Målen ska vara så
konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de ska genomföras.
Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Budgeten anger de
prioriteringar som gjorts för de närmaste åren med utgångspunkt från de styrdokument som har en längre tidshorisont.
Arbetet leds och följs upp genom regelbunden dialog och återkoppling mellan verksamhet, förvaltning och politik. Som stöd i
arbetet används mätetal och intern kontroll. Figur X sidan X visar hur de styrdokument som antagits av regionfullmäktige
förhåller sig till och samspelar med varandra.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den strategiska planen Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och
sjukvård, har båda ett långt tidsperspektiv och beskriver den politiska ambitionen för Region Jönköpings län till år 2035
respektive 2030. Planer och program med ett något kortare tidsperspektiv, ungefär till år 2025, är Hållbarhetsprogram,
Trafikförsörjningsprogram, RUS handlingsplaner, Kulturplan, Regional plan. På länsnivå finns ytterligare planer och
program som beskriver den politiska ambitionen för länet de närmsta åren: Tillsammans för jämlik hälsa och vård,
Livsmedelsstrategi, Skogsstrategi med flera.
Med utgångspunkt ur dessa styrdokument sker i varje års budgetarbete ytterligare konkretiseringar och vägval för de närmast
kommande ett till tre åren. Budget med verksamhetsplan redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC) (figur x
sidan x) för den verksamhet som genomförs i egen regi. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att
verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem perspektiv: medborgare och kund, process och produktion, lärande och
förnyelse, medarbetare samt ekonomi. Bilden Region Jönköpings län som system (figur x sidan x) visar att viktiga delar i
ledning, samordning och utveckling förutom beslut och ledning är invånarinflytande, omvärldsbevakning, systematiskt
förbättringsarbete och resultatuppföljning. Uppdrag och mål ur denna budget förs vidare ut i organisationen genom att de förs
in i verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för 2022. För det som genomförs genom främjandearbete eller i egenskap av
en aktör bland flera sker uppföljning genom att indikatorer följs.
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Figur X Hur styrdokument och planer som antagits av regionfullmäktige förhåller sig till och samspelar med varandra

De 13 grundläggande värderingar som Region Jönköping haft som bas sedan 1990-talet har genom SIQ (Swedish Institute for
Quality) konkretiserats ytterligare genom fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer.
Framgångsfaktorerna är definierade utifrån forskning och praktisk tillämpning och harmonierar med de fem perspektiven i
BSC. Kopplingen mellan de grundläggande värderingarna och framgångsfaktorerna beskrivs i figur x sidan x.
Figur X 13 grundläggande värderingar och kopplingen till våra fem ledningsstrategier för framgång.

Målbild 2030
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett
bra liv i en attraktiv region. Denna målbild är utgångspunkt för budget och verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi,
program för hållbar utveckling och andra program och handlingsplaner inom Region Jönköpings läns egen verksamhet och
för andra program och planer som Region Jönköpings län är med och tar fram.
Dessa områden ligger också till grund för strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas
olika perspektiv liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i länet. Målen för systemmätetalen sätts vanligen högt för att
stimulera till förnyelse och förbättring av arbetssätt. Måluppfyllelsen följs noga, avvikelser analyseras och vid behov görs
handlingsplaner. Omvärldsjämförelser görs för resultat avseende verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs genom
indikatorer. Verksamhetens effektivitet värderas utifrån hur väl strategiska mål och systemmätetal nås, det vill säga det värde
som skapas för medborgarna i förhållande till insatta resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten står sig i förhållande
till andra.
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Bra folkhälsa
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt sammanhang. De känner att de har möjlighet att påverka sina liv och
skattar hälsa och livskvalitet högt. Länet är känt som bästa platsen att växa upp och åldras på. Region Jönköpings län arbetar
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Tillsammans med invånarna
och andra aktörer som kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, Länsstyrelsen och högskola bedriver vi ett aktivt
folkhälsoarbete

God och nära vård
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och sjukvård och tandvård som är bland de bästa i landet både vad gäller
medicinska/kliniska resultat och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. Vården bygger på egenvård, en stark primärvård
och tre akutsjukhus. Vården ges med god tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, jämlik och
personcentrerad. Genom samskapande med patienter, närstående och invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå samtidigt
som ständig förbättring sker.

Regional utveckling
Visionen för 2035 är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte. Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur
länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen ska leda till utvecklingen av ett hållbart
län med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra
kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla. Visionen och
strategin ska bidra till att människor vill söka sig till länet och få dem att stanna.

Medarbetare
Region Jönköpings län är landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Våra medarbetare har viktiga arbeten i välfärden,
med meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Samverkan och engagemang i ständiga förbättringar, innovation, utveckling och forskning är kännetecken för våra chefer och
medarbetare.

Kostnadseffektivitet
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för invånarna. Det innebär att
vi vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig relation mellan effekt och kostnader. Detta i enlighet
med riksdagens beslut om en kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som
riksdagen har beslutat.

Systemsyn och förbättring/förnyelse
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar utveckling och en gemensam systemförståelse viktiga utgångspunkter i vår
verksamhetsutveckling för att uppnå bästa möjliga resultat. För att utveckla vår verksamhet involverar och lär vi av dem vi är
till för. Gamla arbetssätt och processer fasas systematiskt ut i samtliga verksamheter i takt med att nya införs. Arbetet med
innovationer, förbättring och förnyelse av processer och arbetssätt stimuleras för en effektiv och uthållig verksamhet.

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Förverkligandet av länets klimat- och energistrategi är en viktig del i hållbarhetsarbetet. För att trygga verksamhetens
finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga alla investeringar finansieras med
egna medel.
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Planeringsförutsättningar och
regiongemensamma inriktningar
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv
region ska förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för
människors liv och hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för
tillväxt och utveckling. Sambanden mellan dessa områden är starka.

Befolkningsbeskrivning
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt med länsindelningen och omfattar 13 kommuner
Den 31 december 2020 hade länet 365 010 invånare, en ökning med 1 411 invånare jämfört med 2019. Under 2020 ökande
befolkningen i åtta av länets kommuner. Under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med 17 173 personer. Uppdelat på kommungrupper så har befolkningen i den nordvästra länsdelen ökat med 10 620 personer, den östra länsdelen med
3 873 personer och den södra länsdelen med 2 680 personer.
Länets befolkning består av 49,3 procent kvinnor och 50,7 procent män. Andelen barn under fem år och andelen 65 år och
äldre av befolkningen är något högre i länet än i riket. Den förväntade medellivslängden är högre i länet än i riket. För
kvinnorna (84,7 år) är medellivslängden 0,4 år längre och för männen (81,2 år) 0,4 år längre i länet. Av länets befolkning har
24,2 procent utländsk bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för riket
är 25,9 procent. Variationen mellan kommunerna i länet är stor, mellan 10,2 och 34,0 procent.

Regionen ska verka för en hållbar volym och ansvarsfullt mottagande av invandrare och
asylsökande till länet.
På de arenor regionen agerar och kan påverka ska förtroende och social hållbarhet vara en
ledstjärna genom utgångspunkten att invandringen aldrig bör överstiga tillgången till bostäder,
arbete och möjligheter till lyckad integration.
I åldersgruppen 25–64 år har 13 procent av länets befolkning kort utbildning, det vill säga högst grundskoleutbildning.
Motsvarande siffra för riket är 11 procent. Variationen mellan kommunerna är stor i länet, mellan 10 och 21 procent.
Förvärvsintensiteten är hög i Jönköpings län. 82,3procent av befolkningen 20–64 år är sysselsatta (2019). Motsvarande siffra
för riket är 79,3 procent. Fördelat på kön är siffran 83,8 procent för män och 80,6 procent för kvinnor. Motsvarande för riket
är 80,0 procent för män och 78,4 procent för kvinnor. Bland utlandsfödda är förvärvsintensiteten 67,1 procent (riket 64,9
procent). Andel öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd är lägre i länet (7,3 procent år 2020) än i riket
(8,5 procent) i ålders- gruppen 16–64 år. Ungdomsarbetslösheten är också lägre i länet än i riket. I gruppen 18–24 år är
siffran 9,8 procent i länet och 11,6 procent i riket (2020). Arbetslösheten har ökat jämfört med föregående år.

Prognos över befolkningsutvecklingen
Den senaste bedömningen innebär att folkmängden ökar med ca 28 000 personer, från cirka 367 000 år 2020 till drygt cirka
395 000 år 2030.
Prognosen för perioden 2020–2030 innebär att:
• folkmängden ökar med cirka 28 000
• antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med cirka 1 700
• antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar med lite över 2 100
• antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år ökar med cirka 1 900
• antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19–64 år) ökar med cirka 12 900 personer
• antalet yngre pensionärer (65–79 år) ökar med cirka 600. De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med cirka 9 000.
Sammantaget ökar försörjningskvoten under perioden från 0,82 till 0,84.
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Befolkningens hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt för länsinvånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja hälsa och förebygga sjukdom
och skador. Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika samhällsaktörer, som länets kommuner, myndigheter,
organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling är
viktiga i folkhälsoarbetet. Möjligheter till arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder mycket
för befolkningens hälsa.
För att kunna planera och prioritera verksamheten i Region Jönköpings län och i länets kommuner behövs kunskap om
hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. Medellivslängden för både män och kvinnor
ligger sedan 20 år tillbaka något högre än i riket. Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst kärlkramp i hjärtat och
hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i cancer ökar något (Socialstyrelsen). I juni 2018 antog riksdagen ett nytt
folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i hälsa. Det nya nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
Det nya målet har åtta målområden.
Med utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. Utgångspunkt tas
även i Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av
både mått på riskfaktorer för sjukdom.

Pandemibarometern
Syftet med Pandemibarometern är att beskriva effekter på grund av covid-19 inom flera olika områden. Genom att följa
indikatorer som visar effekterna i olika perspektiv för vårt län blir det ett underlag för planering och ledning. Målet är att
skapa förståelse för hur de olika delarna påverkar varandra och ge underlag för åtgärder som kan reducera de negativa
effekterna av covid-19.
Figur x ”Pandemibarometern – Jönköpings län” med inspiration från en modell framtagen i Skottland.
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Det läge som Pandemibarometern per maj 2021 beskriver är att antalet sjukdomsfall som behöver sjukhusvård samt avlidna
med Covid-19 kraftigt minskar, efterlevnad av restriktioner och inte minst vaccination av befolkningen ger effekt. Antalet
invånare som väntar på vård är i maj 2021 inte fler än i början av 2019 men är fler än när pandemin började. För att spegla
påverkan på hälsa och socialtjänst följer barometern i nuläget antal remisser till BUP, dessa har ökat under 2020 och början
av 2021. Antal besök inom psykiatrin hos unga vuxna (18-25 år) har legat stabilt sedan 2019. Fler indikatorer behövs för att
spegla detta perspektiv och effekterna av pandemin kan antas komma längre fram. Social påverkan på samhället i bredare
bemärkelse speglas genom indikatorer som arbetslöshet och varsel. En tydlig ökning av antalet arbetslösa noteras under
pandemin, den långa arbetslösheten har stigit kraftigt och ligger under 2021 kvar på den höga nivån. Antalet varsel var som
högst i början av pandemin – mars/april 2020. Ekonomisk påverkan på länet indikeras genom antal konkurser, som i
genomsnitt legat något högre under pandemin, antal gästnätter i länets besöksnäring är väsentligt lägre än tidigare. Indikatorn
vuxna med ekonomiskt bistånd visare ännu inte att det finns någon pandemirelaterad ökning. I barometern följer vi även
prisutvecklingen på småhus som har stigit kraftigt under pandemin. I perspektivet påverkan på medarbetare noteras att
Region Jönköpings läns medarbetare har haft en högre sjukfrånvaro och samtidigt arbetat mycket fler timmar än normalt.
Pandemibarometern kommer att utvecklas med fler indikatorer allt eftersom vi får ny kunskap om effekter. Jönköpings län
har påverkats på många sätt av pandemin och det är sannolikt så att en del effekter kommer längre fram. Region Jönköpings
län behöver vara följsam till vilka behov som näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i länet har och där vi kan spela en
roll. Påverkan på vårdens medarbetare har varit stor och en planeringsförutsättning att ta hänsyn till är att vi behöver
balansera medarbetarnas behov av återhämtning och uttag av semester och andra ledigheter med invånarnas behov av god
tillgänglighet inom vården.

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län har höga ambitioner för hållbar utveckling. Som medlem i Klimatrådet står Region Jönköpings län
bakom Klimat- och energistrategi för Jönköpings län som togs fram tillsammans med Länsstyrelsen 2019. Under 2020 antog
regionfullmäktige ett nytt program för hållbar utveckling som gäller den egna verksamheten under perioden 2021–2025.
Region Jönköpings län bidrar också i det regionala utvecklingsuppdraget till att de nationella miljökvalitetsmålen nås samt
verkar för skydd av ändliga resurser såsom åkermark och grundvatten. Vi ska bidra till ett bra liv i en attraktiv region för
dagens och framtidens generationer. Därför är det självklart för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera miljöpåverkan och utjämna orättvisa livsvillkor. Vi vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbar både socialt,
miljömässigt och ekonomiskt – både för våra medarbetare i organisationen och för länets invånare.
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 innehåller 17
globala mål och 169 delmål som ska leda till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen,
främja fred och rättvisa, samt skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. De globala målen är integrerade, odelbara
och balanserade tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska.

Program för hållbar utveckling
I hållbarhetsprogrammet visar vi hur vi ska arbeta för att bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Målen visar också hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår vision För ett bra liv i en attraktiv region.
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina. För att utvecklingen ska vara hållbar måste vi uppnå hållbarhet inom alla tre
hållbarhetsdimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. De tre dimensionerna måste också hela tiden samverka och
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förhålla sig till varandra. Ett ekologiskt hållbart samhälle innebär att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Det vill
säga att skydda planeten genom att långsiktigt förvalta, skydda och bevara naturresurser, konsumera och producera hållbart
samt öka beredskapen mot klimatförändringar. Vi kan bidra genom att använda våra resurser klokt, minimera utsläpp till luft
och vatten, bevara biologisk mångfald och verka för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering. Vi arbetar
aktivt för att skydda Vättern som dricksvattentäkt och naturområde, och motsätter oss därmed miljöskadliga åtgärder såsom
gasborrning, gruvbrytning och utökade skjutövningar i området. Öka andelen klimatneutral producerad el

exempelvis från kärnkraft, vattenkraft och solkraft.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett bra liv med god hälsa, utan
orättfärdiga hälsoskillnader. Ett samhälle där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit
och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi
verkar för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling där varje generation bär kostnaderna för den service
som den generationen beslutar om och själv konsumerar.

Framgångsfaktorer för att nå vår vision
För att nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” har fyra framgångsfaktorer som täcker in helheten i begreppet
hållbarhet identifierats:
• Vi är till för alla.
• Vi är klimatsmarta.
• Vi bidrar till en sund livsmiljö.
• Vi använder våra resurser klokt.
Utifrån framgångsfaktorerna har vi definierat mål och prioriterade åtgärder.

Mål och prioriterade åtgärder
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande steg för att verksamheten
ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling.
Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har en betydande möjlighet att
skapa en hållbar utveckling:
•
i den egna verksamheten
•
som samhällsaktör
•
som finansiär
•
som delägare i bolag
Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är särskilt resurskrävande. Övrigt åtgärdsarbete bedrivs inom ramen för ordinarie
verksamhetsplanering och via genomförandeplanen. Hållbarhetsprogrammet omfattar våra helägda bolag. Vi ska verka för att
de bolag där vi äger en väsentlig del arbetar för att nå målen i vårt hållbarhetsprogram. I hållbarhetsprogrammet beskrivs hur
utsläppen från den egna verksamheten i Region Jönköpings län ska minska för att bidra till att målet i Parisavtalet om högst
1,5 graders global uppvärmning nås.
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Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde
tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål
och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och handlande.

STRATEGISKT MÅL: Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa,
jämlik verksamhet och mångfald

Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv region samt individens
behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice
och omotiverade skillnader ska utjämnas. All verksamhet följer upp data med könsuppdelad statistik som analyseras. Analys
av statistik kan även ske utifrån andra parametrar som socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. Systemmätetalen för
2022 kommer, i de fall de är individbaserade, att redovisas könsuppdelat i årsredovisningen. I Region Jönköpings läns
program för hållbar utveckling 2021–2025 finns mål för mångfald och likabehandling som en del i social hållbarhet och
sedan tidigare finns en handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Sedan 2019 har arbetet med mänskliga rättigheter och
FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 implementerats i vårt arbete.

Framgångsfaktor Jämställdhet
Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att
värdera kvinnor och män lika. Jämställdhetsintegrering är den politiska strategi som valts i Sverige för att uppnå ett jämställt
samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. För att nå jämställdhet krävs stora insatser och förflyttning
av perspektiv. Jämställdhetsintegrering ska börja tillämpas på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om
Region Jönköpings län är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa
efter. Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden fortsätter att utvecklas.
För att tydliggöra den politiska ambitionen ska jämställdhetspolicyn fastställas av regionfullmäktige under 2021. Region
Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i organisationens samtliga
verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i verksamhetsplanerna. Företag eller institutioner som utövar sin
verksamhet på uppdrag av Region Jönköpings län ska arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats.
Inom Region Jönköpings län ska jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut fattas. För att arbetet med
jämställdhetsintegrering ska bli verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder och uppdrag fram under 2021.
Handlingsplanen ska innefatta tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av personal inom den egna organisationen.
Jämställdhetsarbetet ska vara aktivt inom alla de områden där Region Jönköpings län är verksam. Inom området regional
utveckling innebär det bland annat fortsatt fokus på jämställd tillväxt. Arbetet i riktning mot en mindre könssegregerad
arbetsmarknad är ett strategiskt viktigt arbete för ett attraktivt län som kan rekrytera nödvändig kompetens. Inom såväl
regional utveckling som inom folkhälsa och sjukvård ska kunskapen kring och arbetet mot våld i nära relationer förstärkas.
Det innefattar även ökad beredskap för att upptäcka och motverka så kallat hedersrelaterat våld och förtryck.
Region Jönköpings län ska aktivt stötta jämställdhets- och demokratiarbetet inom ideell sektor/ civilsamhället, samtidigt som
ekonomiskt stöd till verksamheter tydligt ska följas upp och dras tillbaka när verksamheter inte harmoniserar med Region
Jönköpings läns policys och riktlinjer.
Omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska identifieras och åtgärdas.
Hälso- och sjukvården ska vara såväl jämlik som jämställd. Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar,
romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Som nationell minoritet har man en långvarig språk- och
kulturgemenskap och har rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Lagen (2009:724)
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beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområdena. Sedan årsskiftet
2017/2018 är även Region Jönköpings län finskt förvaltningsområde och arbetar med att kartlägga behov av åtgärder och
stöd, samt ge möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör den finsktalande befolkningen.

Uppdrag




Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges sammanträden ska utvecklas
Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i organisationens samtliga verksamheter. Som
att identifiera och åtgärda omotiverade eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön.

Barnkonventionen
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas levande och utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings län. Barn måste
få vara barn och sam- tidigt tas på allvar. Barnperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Politiska beslut ska föregås av
barnkonsekvensanalys, eftersom barn ofta har andra behov och förutsättningar jämfört med vuxenvärlden. Vi har ansvar för
att skapa bra förutsättningar för våra barn och unga så att de får ett framtida bra liv, och vi har också ansvar för att lyssna på
dem och ge dem ett bra liv här och nu när de är barn och unga.
Vårt län ska vara den bästa platsen att växa upp på. Därför arbetar Region Jönköpings län efter FN:s barnkonvention, som är
svensk lag sedan 2020. Det övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att barns och ungas mänskliga rättigheter ska
beaktas. De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.
Förutsättningen är att kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet.
Handlingsplanen har speciellt fokus på:

utbildning och fortbildning för personal

barnrättsombud i varje enskild verksamhet

barn och ungas delaktighet

barn som anhöriga
Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa barnrättsarbetet inom den
egna verksamheten. I Barnbokslut ska särskilt belysas hur barn får stöd vid anhörigs sjukdom. Syftet är att barnsäkra Region
Jönköpings län.

Framgångsfaktor Hög tillgänglighet
1177 Vårdguiden via webb eller på telefon ska vara stöd i individens kontakt med vården och en integrerad del i hälso-, sjuk-,
tandvårds- och omsorgsstrukturen. Under 2021 utreds hur tillgängligheten till 1177 kan förbättras, testning av digitala
triageringsverktyg, eventuell förstärkning av bemanningen och var 1177 bäst organiseras inom Region Jönköpings län.

Uppdrag


Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.

Perspektiv: Process och produktion
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och
intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande ar- bete, att grundorsaker till problem identifieras och att
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt
ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.

STRATEGISKT MÅL: Ledning, utveckling och kommunikation
All verksamhet ska skapa värde och Region Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. Vi fortsätter vårt
intensiva förbättrings- och utvecklingsarbete genom en kontinuerlig utveckling av processer och arbetssätt. För att skapa
bästa möjliga resultat, behöver det finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar.
Bilden Region Jönköpings län som system (figur x sidan xx) visar sambandet mellan de olika delarna i systemet. I mitten
beskrivs de processer som direkt möter invånarnas behov. Processerna utgår från att skapa värde för invånarna.
Överst finns pådrivande ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och prioriteringar. Nertill finns processer som behövs för
att utveckla och stödja verksamheten. Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte självklar; verksamheter kan anses
höra hemma i olika delar av bilden. Regiongemensamma inriktningar för stödprocesserna beskrivs nedan.
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Vi leder, samordnar och utvecklar genom:

Medborgarpaneler

Budget och verksamhetsplanering
Balanced Scorecard
med hanlingsplaner
Mötesplatser och
medarbetarsamtal
Samverkan med
fack-liga
organisationer

Öppna jämförelser
Folkhälsoläge
Regler
och
program
Kongresser,
seminarier,
litteratur

Ledarutveckling
Microsystem
Patientsäkerhet
Professionell
kunskapsutveckling
Forskning

Bokslut
Rapporter
Resultattavlor
Kvalitetsregister
Revision

Så arbetar vi för att möta invånarens behov:

Så arbetar vi för att utveckla och stödja:
Löner
Rekrytering

IT och telefoni
Varu- och
tjänsteförsörjning
Hjälpmedelsservice
Transporter
Vaktmästeri
Medicinsk teknik

Lokalförsörjning

Intern/extern
webbutveckling
Strategisk/
integrerad
kommunikation
Aktiv kommunikationsplanering
Utveckling av
kommunikationskanaler

Metodutveckling

Framgångsfaktor Mål och tillitsbaserad styrning om delaktiga medarbetare
Region Jönköpings läns målstyrning ses över. Att leda och styra en komplex organisation förutsätter att ledning och
medarbetare vet vad uppgiften är och åt vilket håll de ska gå. Det förutsätter en gemensam verklighetsbild och förståelse för
de mål som beslutas. Medarbetare ska få mer att säga till om och ges möjlighet att ta större ansvar. Syftet får dock

aldrig vara att förvänta större ansvar eller prestation av medarbetare än vad som anges i
anställningsavtalet. Om mer ansvar eller ökad arbetsbelastning fördelas ut ska detta ske i
dialog med medarbetaren och även påverka lönen. Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad
tillitsbaserad styrning och ledning genom delaktighet av medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla
Region Jönköpings läns målstyrning på fullmäktige och nämndnivå.

Uppdrag


Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning

förståelse och delaktighet

Processorientering
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksam het är utveckling och förbättring av arbetssätt genom ständiga förbättringar.
Att kunna arbeta med ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl definierade processer och tydliga mål.
Så snart en process är känd av medarbetarna och har ett visualiserat mål, finns möjligheter att göra den allt bättre med hjälp
av ständiga förbättringar. Genom en tydlig systematik i form av mål, mätningar och upprepade PGSA-cykler (planera, göra,
studera, agera) med alla medarbetare involverade kommer vi allt närmare målet.
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Ju högre takten är för genomförda dokumenterade förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare når vi målen och
därmed visionen. Många av Region Jönköpings läns processer upprepas på flera håll i organisationen. För bästa möjliga
resultat krävs att dessa processer är lika i sin utformning och leder till likartade resultat. Först då kan vi förenkla och förbättra
för så väl externa som interna kunder som processen är tillför. Att arbeta processorienterat med ständiga förbättringar ställer
krav på tydligt ledarskap som är i ständig utveckling och utgår ifrån förändrings ledning samt att de medarbetare som berörs
är involverade i processen i alla led.
För att nå likartade länsövergripande processer behöver vi samverka över organisatoriska gränser. En process spänner många
gånger över flera organisatoriska gränser och kräver därmed att alla involverade gemensamt gör PGSA-cyklerna. En
förbättring som genomförts på ett ställe i organisationen har inte nått sin fulla potential förrän den också genomförts på andra
ställen i organisationen där samma arbete utförs. Modeller för länsövergripande processförbättring och spridning är en
nödvändighet för att vi ska kunna hålla jämna steg med omvärlden vad gäller kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning.

Framgångsfaktor Verksamhetsutveckling genom digitalisering
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara tjänster är avgörande för
att kunna möta de förväntningar som såväl invånare som med- arbetare har på effektiva, säkra och moderna arbetssätt och
servicenivåer. Argument, motiv och tillvägagångssätt för hur vi och andra aktörer i landet bör arbeta med digitalisering finns
beskrivna i olika strategier och styrdokument på såväl nationell, regional nivå samt för Region Jönköpings län som
organisation i avsnitten Regional utveckling och Folkhälsa och sjukvård i denna budget.
Sveriges invånare förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med ökad tillgång till teknologi som ger snabb och
sammanhållen service. En av de större utmaningarna är kompetensförsörjningen. Sektorn kan inte rekrytera så många som
behövs av den enkla anledningen att det inte finns tillräckligt med personer i arbetsför ålder på den svenska arbetsmarknaden.
Tillvaratagen på rätt sätt ger digitaliseringen kommuner och regioner möjligheten att hantera utmaningar och invånarnas
förväntningar – att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. För att detta ska ske behöver vi skapa grundläggande
förutsättningar för verksamhetsutveckling i en digital tid.¹
Region Jönköpings län har antagit målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem och att ta till vara på
digitaliseringens möjligheter, enligt planen Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård. Det är ett mycket
offensivt mål eftersom regeringens Digitaliseringsstrategi är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den
digitalisering som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i
Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) och arbetas med i Digitaliseringsrådet för Region Jönköpings
län.² Regionledningskontoret har i uppdrag att leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att uppnå
målet.
1 Strategi för utveckling i en digital tid, SKR
2 Digitaliseringsstrategi Region Jönköpings
län antagen av Regionfullmäktige
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Region Jönköpings läns arbete med digitalisering behöver utgå från flera intressentperspektiv; invånarens, medarbetares,
chefers och samverkansparters. Identifierade områden för att lyckas är; delaktighet och möjlighet till dialog för invånarna,
samnyttjande och samarbete med andra aktörer, verka för standardiserade lösningar, förändringsledning (ledarskap) i
organisationen, nytänkande vad gäller utformning av offentliga välfärdstjänster, digital kompetens hos medarbetare och
chefer, en god digital arbetsmiljö samt att ta tillvara snabbhet hos andra aktörer. Digitala verktyg och processer är en väg att
nyttja resurser optimalt. För att nå önskad effekt av digitaliseringen krävs samtidigt att mindre värdeskapande arbetssätt fasas
ut.
Det krävs förändrade arbetssätt för att få en förflyttning av hälso- och sjukvård från sjukhusvården till den nära vården, bättre
förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell intelligens är viktiga verktyg för att
transformera arbetssätt och för att minska resursanvändningen. Implementeringen av förändrade arbetssätt och förflyttningen
behöver ske successivt.

Uppdrag


Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och
stödsystem.

Framgångsfaktor Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Med kommunikation som strategiskt verktyg arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region Jönköpings läns strategiska
mål och visionen om ett bra liv i en attraktiv region. God kommunikation bygger på vår förmåga att förstå vad länsinvånare,
medarbetare, samarbetspartners och andra intressenter behöver och vill veta. Vår kommunikation ska vara målgruppsanpassad och tillgänglig och Region Jönköpings län ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I dialogen med våra
målgrupper ska vi hela tiden säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och kanal. Kommunikationen ska öka
invånarnas kunskap om Region Jönköpings län och ge möjlighet till insyn och delaktighet. Det är viktigt att organisationen
och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra i en stor organisation. Kommunikationen, såväl extern
som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län.

Uppdrag


Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings län.

STRATEGISKT MÅL Effektiva stödfunktioner
Framgångsfaktor Stöd och service
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra till utveckling och
kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheterna inom stöd och service samlar alla de olika funktioner som varje dag året runt,
alla dygnets timmar på olika sätt stödjer Region Jönköpings läns kärnverksamheter i deras uppdrag att leverera hälso- och
sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning med mera. Stödfunktionerna ska i nära dialog med verksamheterna, ständigt
utvecklas och arbeta med ständiga förbättringar i syfte att bidra till en alltmer hållbar verksamhet.
IT-lösningar behöver samverka med den nationella IT-infrastrukturen, för att underlätta integrationen mellan system och
tjänster. En förutsättning för att lyckas med den höga ambitionsnivån för verksamhetsförändring med stöd av IT
(digitalisering) är att den sker i nära samverkan mellan verksamhet och IT samt att resurser för utveckling finns i båda
delarna. Största möjliga nytta för såväl länsinvånare som medarbetare ska vara i fokus. För att skapa utrymme för utveckling
av välfärden krävs att dessa verksamheter i samråd med sina kunder ständigt prövar möjligheter till effektivisering.

Framgångsfaktor Vårdnära service
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. Arbetsuppgifter som idag
till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade kostnader, flyttas över till servicepersonal
för rätt använd kompetens. vilket kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård där den samlade
kompetensen används på bästa möjliga sätt. Exempel på detta är patientnära städning, måltidshantering, förråds- och
textilhantering samt patienttransporter. Vårdnära service är en viktig del i arbetet för rätt använd kompetens.

Trots att möjligheten finns att anlita Verksamhetsstöd och service är det inte alla
verksamheter som gör det. Här behövs ett nytt helhetsgrepp där verksamheterna får incitament
att använda vårdnära service i högre utsträckning.
Uppdrag



Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, utan ökade
kostnader, flyttas över till servicepersonal för rätt använd kompetens
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Sjukvårdsledningen samordnar och genomlyser verksamheter som kan använda
Vårdnära service i högre utsträckning. Där det bedöms fördelaktigt för regionen ska
verksamheten kompenseras för att genomföra förändringen.

Framgångsfaktor Rätt beteende - avtal
Upphandling är en strategisk viktig fråga för Region Jönköpings län. En bra process för upphandling av varor och tjänster har
stor betydelse för verksamhetens effektivitet. Förutom bra kvalitet och användarvänlighet till lägsta pris, handlar det om att
vid inköp ta hänsyn till intentionerna i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Fokus ska läggas på en
fortsatt utveckling av inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att minska kostnaderna ska arbetet med ett mer
standardiserat produktsortiment fortsätta samt det elektroniska stödet i upphandling och i processen från beställning till
betalning utvecklas. Region Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de strategiska upphandlingarna ska ge så stora
effekter som möjligt.

Välja byggnadsmaterial som är hållbara och med låga driftskostnader under hela den
beräknade livslängden.
Vid upphandlingar ges förutsättningar för innovationer och innovationsvänliga lösningar. Region Jönköpings län ska
möjliggöra en hållbar tillväxt och resurseffektivitet utifrån ett helhetsperspektiv samt bidra till cirkulär ekonomi där
returflöden skapas och material tas tillvara. Under planperioden ska några områden definieras där innovationsvänlig
upphandling ska främjas.
Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt den idéburna sektorn
att konkurrera om Region Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor inom de
branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, även underentreprenörer. En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor ska
även omfatta personal i upphandlad verksamhet. Krav på personalövertagande ska finnas med i de upphandlingar där det är
relevant.

Man bör införa upphandlingskrav som gynnar matproducenter i länet, exempelvis möjlighet
till studiebesök hos producenter och inköp av livsmedel efter säsong. Främja inköp av lokalt
närproducerade livsmedel inom 10 mils avstånd från Jönköpings län. Minska kraven på
ekologiska livsmedel då det är ett mycket dyrare alternativ och ibland begränsat utbud.
Minst:
-80 % av frukt, bär, grönsaker och potatis ska vara producerade i enlighet med de krav
motsvarande svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion.
-30 % av kaffe, te, drickchoklad och bananer vara ekologiskt producerade.
-10 % av de totala livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade.
Region Jönköpings län ställer sig positiv till samverkan med länets kommuner när det gäller gemensamma upphandlingar där
det kan skapa klokt resursutnyttjande och bättre service till länsinvånarna.

Uppdrag




Områden definieras där innovationsvänlig upphandling ska främjas.

Se över kraven på livsmedelsupphandling.

Säkerhet och beredskap
Region Jönköpings läns arbete med säkerhet och beredskap ska utvecklas kontinuerligt under planperioden. Området
omfattar allmän säkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet samt beredskapsfrågor d.v.s. krisberedskap, civilt försvar samt
säkerhetsskydd. En uppbyggnad pågår av det civila försvaret i Sverige där regionerna ansvarar för en viktig del. För detta
avsätter regeringen via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) medel och regionernas åtaganden beskrivs i
överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten genom MSB.

Allmän säkerhet
Region Jönköpings län bedriver ett systematiskt arbete för att förebygga och förhindra att regionens verksamhet och personal
utsätts för brott eller brandolyckor.
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Genom att aktivt arbeta med det fysiska skyddet, utbildning för personalen, regelverk och rutiner skapas förutsättningar för
att invånare, medarbetare och förtroendevalda ska vara trygga i Region Jönköpings läns lokaler och verksamheter.

Beredskapsfrågor, krisberedskap, civilt försvar
Region Jönköpings län ansvarar för att planera för och hantera alltifrån dagliga störningar, till större olyckor och mer
omfattande samhällsstörningar och ytterst krig. Det innebär att planeringen behöver dimensioneras utifrån hela hotskalan och
en förmåga behöver byggas upp för att både kunna hantera vanligt förekommande incidenter i vardagen och så kallade
särskilda händelser som inte inträffar lika ofta. Planeringen behöver också omfatta hur Region Jönköpings län tänker sig att
motstå och hantera omfattande händelser med svåra konsekvenser, så kallade extraordinära händelser i fredstid, samt
förbereda organisationen på att ställa om och vara en del av det civila försvaret vid höjd beredskap och krig. I samarbete med
regionala aktörer och näringslivet behöver en robust beredskap säkerställas och den regionala försörjningsförmågan utökas.

IT-säkerhet
I takt med digitaliseringen blir IT-tjänster allt mer kritiska för att Region Jönköpings läns verksam- heter ska fungera.
Samtidigt medför digitaliseringen ofrånkomligen risker och hot, och utgör en komplex säkerhetsutmaning. Ett väl fungerande
IT-säkerhetsarbete är därför en förutsättning för upprätthålla en IT-miljö med hög funktionalitet, tillgänglighet, kapacitet och
stabilitet.

Informationssäkerhet
Region Jönköpings län fortsätter att utveckla arbetet inom informationssäkerhet. Målet är att bli ännu bättre på att arbeta
systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet för att leva upp till interna och externa lagar och riktlinjer samt skapa
förutsättningar för en trygg och säker digitalisering. Ett aktivt arbete med informationssäkerhet är viktigt för att säkerställa en
god kontinuitetshantering i våra verksamheter samt skapa förtroende hos allmänheten för informationshanteringen.

Säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddslagen omfattar alla som bedriver verksamhet som är viktig för landets säkerhet.
Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. En säkerhetsanalys har genomförts enligt lagkrav 2020.
Åtgärder kommer genomföras inom de områden där det behövs.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättra verksamheten och skapa innovationer. Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder,
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.
STRATEGISKT MÅL Professionell kunskap och författningskunskap

Framgångsfaktor Lärande i vardagen
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande visar betydelsen av lärande och ständiga förbättringar i service och
processer. Innovationer och nya arbetssätt växer fram genom att många är motiverade för, och engagerade i, ett ständigt
pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när alla medarbetare och chefer ges förutsättningar att bidra med, och utveckla,
sitt engagemang och sin kompetens. Grundläggande i chef- och ledarskap är att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov
skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i lärande och systematiskt
förbättringsarbete inom sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i att förnya sina arbetsprocesser och sin egen
kompetens. Förnyelse och innovationer uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares kompetens och synpunkter blir allt
viktigare delar i förbättringsarbetet.
Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv ledning och styrning samt att erfarenheter från olika lokala
förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara i hela organisationen. För att utveckla det övergripande ledningssystemet
arbetar vi med kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Lärande och innovation
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras på fyra principer:
•
Lärande är nyckeln till utveckling och förbättring.
•
Förbättring går på bredden och djupet.
•
Förbättringar görs av både ledningen och enskilda medarbetare.
•
Genom nya angreppssätt och förbättrade arbetsprocesser höjs värdet på Region Jönköpings läns tjänster.
Lärande- och förnyelsearbetet skapar förutsättningar för att
•
behålla det som fungerar bra i nuet och säkra dess uthållighet
•
förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga förbättringar
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•

finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse.

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och sjukvården är
Metodikum en länsgemensam verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter att träna och simulera sina färdigheter och
teamsituationer kring patienten. Lärplattformen LoK kommer också medverka till att vi utvecklar utbildningstillfällen som är
såväl synkrona som asynkrona. Plattformen ger förutsättningar för verksamhetsnära dagliga utbildningstillfällen.
Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med utbildningsanordnare
skapar förutsättningar för integration av teori och praktik som studenterna behöver. För att så bra som möjligt ta vara på de
äldre medarbetarnas kompetens ges förutsättningar och möjligheter att fortsätta arbeta. De är en viktig resurs i verksamheten
som mentorer och handledare för nyutbildad personal.
Region Jönköpings län samverkar alltmer med andra huvudmäns verksamheter, till exempel kommunerna, sydöstra
sjukvårdsregionen och olika lärosäten och utbildningsanordnare. Ett tätt samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare är
viktigt för att säkra kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i utbildningarna. Samarbete pågår inom en rad olika
områden och yrkesgrupper. Några exempel:
•
•
•

Jönköping är en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet.
Arbete pågår tillsammans med kommunerna kring vård- och omsorgscollege.
Tätt samarbete sedan tidigare med flera högskolor kring både grund- och specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Samarbetet mellan Region Jönköpings län och Jönköping University ska fördjupas för att utveckla en långsiktigt hållbar
kompetensförsörjning.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar rekrytering av tandläkare och tandsköterskor satsar Region Jönköpings län
tillsammans med Jönköping University på att inrätta utbildningar för både tandläkare och tandsköterskor i länet.

Ständiga förbättringar
I takt med de förändringar som sker i omvärlden ska Region Jönköpings län stärka och förnya verksamheten för attraktivitet
och tillväxt och för att nå bättre folkhälsa och bättre vård. Utgångspunkten är att arbeta med det som skapar värde för
invånarna inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, bättre vård till lägre kostnader. Detta är en del
av ständiga förbättringar.
Att investera i ständiga förbättringar är både ett förhållningssätt och ett riktat arbete inom avgränsade områden i hela
verksamheten. Inom hälso- och sjukvård görs översyn av olika specialistområden för att skapa en jämlik vård.
Utgångspunkten för arbetet är folkhälsa och partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på kostnadseffektivitet och nya
arbetssätt med bibehållen eller förbättrad kvalitet. KPP (Kostnad per patient) och KPS (Kapacitet och produktionsstyrning) är
exempel på verktyg för att styra resurser mot kostnadseffektivitet. För att uppnå en likvärdig verksamhet är det viktigt att
resurser används kostnadseffektivt och fördelas jämlikt. Utveckling av nya arbetssätt, fokus på innovation, hälsa och
egenvård liksom RAK (Rätt använd kompetens) och digitalisering är viktiga delar i planerna.
Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den demografiska utvecklingen
under kommande decennier, samt att kostnaderna överstiger budgeten. Vår nettokostnad ligger dock lägre än
riksgenomsnittet jämfört med andra regioner. I takt med att nya arbetssätt och processer introduceras behöver också äldre
fasas ut. På så sätt förhindras ökad arbetsbörda som inte bedöms värdeskapande.

Uppdrag


Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte längre bedöms som värdeskapande och
beskriver hur man arbetat med att förändra eller fasa ut dessa.

Perspektiv: Medarbetare
Involvera motiverade medarbetare. En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som
känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö.
Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling
Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, och kunna erbjuda och bedriva en verksamhet med högsta kvalitet.
För att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö och
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möjlighet till kompetensutveckling avgörande. Det gäller både för rekrytering och för att behålla viktig kompetens. Alla
medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv.
Region Jönköpings län ska vara en god förebild för andra arbetsgivare och lyhörd gentemot medarbetarna. I arbetet med
ständiga förbättringar och klok resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt, möjlighet till delaktighet och
inflytande från medarbetare. Kompetensförsörjning och en aktiv personalpolitik är och kommer fortsatt vara en av de
strategiskt viktigaste frågorna för utvecklingen av Region Jönköpings län.
För att uppnå målet med att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare påbörjades under 2021 ett arbete med att ta fram ett
”medarbetarlöfte”. Medarbetarlöftet blir kärnan i vårt arbetsgivarvarumärke och ska fånga essensen av vad Region
Jönköpings län är och vad som gör oss unika. Målet med ett medarbetarlöfte är att attrahera nya medarbetare och behålla
befintliga kollegor. Medarbetarlöftet är tänkt att spegla hur de anställda upplever sitt arbete hos Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare. Arbetet med att utveckla och, när det är fastställt, implementera medarbetarlöftet fortsätter under 2022.
Medarbetarlöftet sammanfattar vad du kan förvänta dig av att arbeta i Region Jönköpings län och vad arbetsgivaren förväntar
sig av dig.

All personal ska kunna uttrycka sig tydligt i tal och skrift på svenska i mötet med patienter
och kollegor. Detta är särskilt viktigt för patientsäkerheten och i kommunikationen med äldre
patienter.
För att bli anställd i vården i Region Jönköping ska ett grundkrav vara goda kunskaper i
svenska. Kraven på språklig nivå är beroende av vilket arbete man har och vilken mån man
arbetar patientnära.
Krav på lägstanivåer ska styrkas utifrån Socialstyrelsens riktlinjer eller verifieras med ett
likvärdigt språktest vid all nyanställning i vården.
Ett medarbetarlöfte är sanningsenligt och överensstämmer med den bild medarbetarna har av hur det är att arbeta i Region
Jönköpings län. Medarbetarlöftet skapar attraktiva associationer och uppfattningar om hur det är att jobba inom Region
Jönköpings län kopplat till kultur, arbetsmiljö, karriärutveckling, löner och förmåner.

Utgångspunkter i siffror
Totalt har Region Jönköpings län drygt 11 000 medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 93 procent är
tillsvidareanställda och 7 procent är visstidsanställda. Dessutom finns cirka 300 timavlönade årsarbetare. Andelen
heltidsanställda månadsavlönade uppgår till 85 procent och medelåldern bland medarbetarna är 45,1 år. Ungefär 270
medarbetare, eller knappt 3 procent, går i pension varje år de närmaste tio åren.
Sjukfrånvaron förändras vanligen på ett regelbundet sätt över tid. Baserat på den trenden borde vi nu vara inne i en period
med minskande sjukfrånvaro. Under 2020 var sjukfrånvaron betydligt högre än vad som förväntats. Det är kopplat till Corona
pandemin och de striktare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Region Jönköpings läns sjukfrånvaro ligger i
jämförelse med andra regioner ungefär på riksgenomsnittet.
Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och regionbildning har påverkat antalet
medarbetare i olika personalgrupper över tid. Sedan regionbildningen 2015 har antalet årsarbetare i Region Jönköpings län
totalt sett ökat med ca 12 procent fram till 2020. Läkare har ökat med 14 procent, sjuksköterskor har ökat med 10 procent och
undersköterskor med ca 5 procent.
I årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 350 sjuksköterskor, 150 läkare och 70 undersköterskor. Även gruppen ledning och
administration har ökat med ca 350 årsarbetare till följd av nya uppdrag inom främst regional- och kommunal utveckling,
energikontor och länstrafik samt genom utökning av vissa stödfunktioner kopplat till bland annat kompetensförsörjning,
sjukhusstöd och IT.

Det ska göras en genomlysning av administrativ personal inom Regional Utveckling.
Verksamheten har hög andel projektarbete med möjlighet att optimera personalbehovet
allteftersom inriktningen på arbetet förändras och effektiviseras.
Fördelning och utveckling inom sju av regionens stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av figur x sidan xx,
utveckling av månadsavlönade årsarbetare.
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Figur 7 Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året,
som andel (%) av den tillgängliga arbetstiden.
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Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden finns
bemanningsproblem och det är svårrekryterat inom vissa verksamheter och områden. Nationella prognoser visar att
tillgången på flera större yrkesgrupper kommer att vara begränsad även framöver. Inom vissa yrkesgrupper finns också
utmaningar som till exempel generationsväxlingar eller hög personalomsättning.
Under 2020 var personalomsättningen 7,2 procent; 735 medarbetare slutade sin anställning varav 260 gick i pension. Det är
en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2019. Under samma period tillsvidareanställdes 972 medarbetare.
Personalomsättningen skiljer sig åt i olika yrkesgrupper och under 2022 följs fortsatt utvecklingen med syfte att minska
oönskad personalomsättning.
Figur x Personalomsättning och antal externa avgångar/rekryteringar inom Region Jönköpings län 2020. Andel avgångar och rekryteringar
för tillsvidareanställda januari 2020 till december 2020.
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Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning för hälso- och sjukvården och medarbetarna inom Region Jönköpings län
och har lett till att verksamheter har belastats olika avseende arbetsmiljö och återhämtning.
STRATEGISKT MÅL Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Framgångsfaktor Rätt kompetens och bemanning
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än den
arbetsföra befolkningen. Den demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län stämmer väl överens med utvecklingen
nationellt vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i förhållande till de krav som den totala
befolkningstillväxten betingar. Förutsättningarna att lyckas rekrytera och behålla personal kan även skilja mellan olika
verksamheter och geografiska områden, vilket ibland kräver riktade satsningar på platser med bemanningsproblem. Det
kommer därför krävas fler och andra insatser än bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av
verksamheten.
Region Jönköpings län behöver ständigt attrahera och rekrytera nya medarbetare för att våra verksamheter ska kunna utföra
sina uppdrag. Under 2020 sökte cirka 30 000 kandidater jobb i Region Jönköpings län och nästan 1 000 nya medarbetare
tillsvidareanställs varje år. En välfungerande rekryteringsprocess och ett bra bemötande av alla arbetssökande är en viktig del
i strategin för att bygga arbetsgivarvarumärket. Genom ökad synlighet och målgruppsanpassad kommunikation marknadsförs
Region Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare och en framgångsrik organisation.

När personal väljer att sluta sin anställning ska alla möjligheter tas tillvara för lärdom och
förbättringar. Kraven på avgångsamtal med chef ska minskas och generell avgångsgåva fasat
ut. Ett arbetsbetyg ska alltid erbjudas medarbetaren.
Utöver detta ska medarbetaren ges möjlighet att fylla i en anonym enkät som skickas direkt
till HR avdelningen som sammanställer material och synpunkter från tjänstgöringstiden.
Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt på varje nivå och del i organisationen. En ändamålsenlig fördelning av
arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens och där de gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och
effektivitet. Inom hälso- och sjukvården finns det möjligheter att omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner, vilket
kan underlätta arbetet med att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård där den samlade kompetensen används på bästa
möjliga sätt.
BT (bastjänstgöring) är en inledning av ST (Specialisttjänstgöring) som ska genomföras från och med juli 2021 av alla
legitimerade läkare som ska påbörja ST och inte redan genomgått eller påbörjat svensk AT (Allmäntjänstgöring).
Övergången från AT till BT kommer att ta många år och beräknas vara helt genomfört runt år 2030.
Periodicitet
Mål 2022

Resultat
2019

Resultat
2020

Grönt

Gult

Rött

Kandidatupplevelse efter avslag i förhållande
till övriga offentliga verksamheter i samma
mätning (CNPS, attraktiv arbetsgivare)

75%

49%

57%

>75%

>50%

<49%

Tertial

Personalomsättning (andel externa avgångar
exkl pension)

4,5%

6,1%

4,6%

<4,5%

<6%

>6%

Helår

Systemmätetal

Uppdrag







Den länsövergripande resursenhet för att underlätta bemanning som byggs upp under 2021och fortsätter att
utvecklas under 2022.
Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare

Införande av anonymt enkätformulär vid avgång som skickas direkt till HR
avdelningen för sammanställning. Avgångsgåva tas bort.
Införa krav på godkänt språktest vid all nyanställning i vården enligt Socialstyrelsens
riktlinjer.
Genomlysning av administrativ personal inom Regional Utveckling i syfte att
optimera och effektivisera personalbehovet.
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Framgångsfaktor Intressanta arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter
Kännetecknande för oss som attraktiv arbetsgivare är utbudet av meningsfulla arbetsuppgifter och utvecklande yrken som
skapar värde för våra invånare i länet. En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig
ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de
medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.
För att få en bra start får alla nya medarbetare såväl en allmän introduktion till att jobba i Region Jönköpings län och våra
värderingar som en arbetsplatsnära introduktion med fokus på arbetsplatsen och kommande arbetsuppgifter.
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är avgörande för organisationens framgång. Verksamhetens behov,
regelbundna medarbetarsamtal och individuella kompetens utvecklingsplaner ligger till grund för att utveckla och tillföra
kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som verksamheten i sin helhet.
Att alla medarbetare ges möjlighet till relevant och kontinuerlig kompetensutveckling är centralt för att ständigt förbättra och
på bästa sätt bedriva verksamhet för de vi är till för. Inom läkaryrket finns en tydlig kompetensutveckling genom de olika
utvecklingsstegen från AT (allmäntjänstgöring)/BT (bastjänstgöring) till ST (specialisttjänstgöring) och sedan till färdig
specialistläkare. Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare sjuksköterskor att genom högskolestudier vidareutbilda sig
till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön via en utbildningsanställning. Under 2020 och 2021 utökades även
möjligheterna till betald specialiserad vidareutbildning även för andra akademiska yrkesgrupper och undersköterskor utifrån
verksamheternas behov.
Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter att jobba med utveckling och förbättringsarbete. Genom att tydliggöra
karriärmöjligheter och främja intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att utveckla både sig själva och verksamheten.

Uppdrag
 Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken.

Framgångsfaktor Lön och arbetsvillkor
En väl fungerande lönebildning och långsiktigt hållbara arbetsvillkor är en viktig förutsättning för att fortsatt vara en attraktiv
arbetsgivare. Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig på
marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens produktivitet och kvalitet.
Lönebildningen är en del i verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera till bra arbetsprestationer. Varje medarbetare
ska, under hela sitt yrkesliv, kunna påverka sin lön genom att utvecklas i arbetet, utöka sin erfarenhet och förbättra sina
arbetsresultat. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge möjlighet till löneutveckling för de
medarbetare som bidrar mest till verksamheten. Våra kollektivavtal och Riktlinjer för lönebildning i Region Jönköpings län
ger förutsättningarna för arbetet.
För att nå en ökad attraktivitet och underlätta bemanning av flera kliniskt nära yrkesgrupper påbörjades en riktad lönesatsning
om 50 miljoner kronor per år 2020 och 2021. Genomförd kartläggning av Region Jönköpings läns löner ligger till grund för
de riktade satsningar som påbörjas under planperioden med syfte att nå önskad lönestruktur .
Att erbjuda medarbetare möjlighet att arbeta heltid bidrar till att lösa de kommande demografiska utmaningarna samt gör det
både attraktivt att arbeta i vår organisation och bidrar till ökad jämställdhet. Samtidigt är det viktigt att medarbetarna ges
inflytande över den egna arbetssituationen och har en möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och sina arbetstider utifrån
verksamhetens behov. Utveckling av former för distansarbete och olika arbetstids- och schemamodeller fortsätter utifrån
respektive verksamheters behov och möjligheter.
Region Jönköpings län som arbetsgivare strävar efter att ha en god relation med fackförbunden och efter en god samverkan
centralt och lokalt. Samarbetet med fackförbunden ska vara fortsatt gott.

Utifrån individens önskemål ska regionen eftersträva att rätt till heltid såväl som deltid
uppfylls till 95 % i de fall anställda vill förändra sin tjänstgöringsgrad.
Uppdrag




Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 2020 fortsätter under året för att nå den önskade lönestrukturen
och därigenom en ökad attraktivitet och underlätta bemanning.
Fortsatt införande av nytt förmånspaket som utreds/tas fram under 2021.

Nytt mål –andelen som vill förändra tjänstgöring till heltid såväl som deltid uppfylls
till 95 % av regionen.
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Framgångsfaktor Bra chef- och ledarskap
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och är en nyckel till att
uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Med fokus på invånarnas behov ska chefen verka för verksamhetens resultat och
utveckling, medarbetares kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna
är arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar för sin verksamhet och att nå uppsatta mål samt har ett tydligt mandat att
leda. Lyhördhet både uppåt och nedåt i organisationen är viktigt.
Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och utbildningar kring chefsoch ledarskap, samt talangutveckling är en viktig förutsättning för att kunna leda det systematiska förbättringsarbetet. Arbetet
med att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap fortsätter under 2022.

Uppdrag


Åtgärd från hållbarhetsprogrammet: Fortsatt arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för
ett hållbart chefskap.

Framgångsfaktor Arbetsmiljö och hälsa
Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer i det dagliga arbetet. Det
är allas gemensamma ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god kommunikation.
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för en god
organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder
och uppföljningar ske regelbundet för att främja en god hållbar arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall.
Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga och aktiva insatser, bland annat i samverkan med företagshälsovården,
hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering
utifrån sina behov. Målet är att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och tidigare komma tillbaka till
arbete.
Periodicitet
Mål
2022

Resultat
2019

Resultat
2020

Grönt

Gult

Rött

Sjukfrånvaro % - antal
sjuktimmar, ackumulerat under
året, som andel av den ordinarie
arbetstiden.

5,5%

5,5%

6,9%

<5,5%

>5,5% men minskar
jämfört med
föregående år

>5,5%

Tertial

Andel övertidstimmar i
förhållande till totalt utförd
arbetstid %

1,7%

1,7%

1,9%

<1,7%

<2%

>2%

Helår

Systemmätetal

Uppdrag


Alla verksamheter ska under 2022 ta del av och börja arbeta i det digitala stödsystemet för systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)

Framgångsfaktor Lika rättigheter och möjligheter
Våra arbetsplatser ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och vara en inkluderande arbetsplats där alla
har lika rättigheter och möjligheter. Det sociala hållbarhetsarbetet utgår från människors lika värde och att människor med
olika bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap och nya insikter.
Vår arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier.
Det interna sociala hållbarhetsarbetet för lika rättigheter och möjligheter ska ingå som en del i det ordinarie systematiska
arbetsmiljöarbetet (det är även en av framgångsfaktorerna i Hållbarhetsprogrammet - Vi är till för alla).
Region Jönköpings län ska fortsätta arbeta aktivt för att skapa goda och lika förutsättningar för alla medarbetare. oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Arbete för lika rättigheter och möjligheter stärker bilden av Region Jönköpings län som en
attraktiv arbetsgivare.
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Uppdrag



Åtgärd från hållbarhetsprogrammet: Under planperioden ska chefer få ett ökat stöd i arbetet med aktiva åtgärder för
lika rättigheter och möjligheter.



Inrätta ett pris för ”gott ledarskap” som delas ut till chef eller ledare i regionen som
har låg personalomsättning, goda resultat och nöjda medarbetare inom sin verksamhet.

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och
organisationens samlade kompetens och mångfald.
STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet
Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv
(ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och uthållig finansiering).
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. För en bra
styrprocess krävs att olika verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och resultat är tydliga, i såväl planering som
genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås genom god måluppfyllelse där
tjänsten producerats med en hög produktivitet.

Finansiellt mål
Region Jönköpings län har en stark och stabil ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt ansvarstagande.
Kostnadsutvecklingen inom framförallt hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommer att ställa krav på finansiering
och kostnadskontroll för en ekonomi i balans. Nya satsningar och reformer samt investeringar i verksamheten ska därför ske
med långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om och själv
konsumerar. För att säkerställa en hälso- och sjukvård med god tillgänglighet och hög kvalitet krävs en fortsatt tydlig
prioritering av välfärdens verksamheter.
Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera investeringarna med egna medel.
Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som
framtida åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och finansiering
i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för.
Det övergripande finansiella målet innebär att:
•
skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till verksamhetens nettokostnader och
investeringsutgifter
•
finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella kostnader avseende
pensionsskulden
•
det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 2015–2025.

Uppdrag


Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och arbeta fram målet för egenfinansiering för nästkommande
period.

Av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska över tid verksamhetens nettokostnader utgöra 98 procent,
finansnetto 0 procent och investeringsutgifter utöver avskrivningar utgöra 0–2 procent av skatteintäkter och statsbidrag/
kommunal utjämning.
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Figur X Styrprocess för ändamålsenlig och kostnadsefektiv verksamhet.

Produktivitet

Inom den kommunala sektorn är den allmänna definitionen av egenfinansiering av investeringar att investeringsutgifterna ska
täckas av årets resultat och avskrivningar. Den 1 januari 2019 förändrades den kommunala redovisningslagen så att
finansiella tillgångar ska värderas till marknadsvärdet. Det innebär att orealiserade värde- uppgångar och värdenedgångar på
finansiella tillgångar blir resultatpåverkande och att årets resultat ett enskilt år kan vara mycket högt alternativt lågt i
förhållande till budget beroende på att orealiserade värdeförändringar påverkat resultatet. För att den förändrade
redovisningsprincipen inte ska påverka hur Region Jönköpings läns mål om egenfinansiering av investeringar bedöms är
scenariot för perioden 2015–2025 beräknat utifrån resultatmåttet verksamhetens resultat före finansnetto och avskrivningar.
På så vis får finansnettot ingen påverkan på det finansiella målet.

Pensionsskuld
Den 31 december 2020 uppgick Region Jönköpings läns pensionsåtagande till 9,2 miljarder kronor. Pensionsåtagandet
regleras i huvudsak genom tre avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL.
Avkastningen på de samlade finansiella tillgångarna på 8,3 miljarder kronor (marknadsvärde 2020-12-31) beräknas över tid
täcka kostnaden för att värdesäkra pensionsåtagandet. Risk finns dock att skulden ökar kraftigt framöver, eventuellt redan
2021, genom justering av diskonteringsräntan samt ökning av den beräknade genomsnittliga livslängden. Kostnaden för den
förmånsbestämda pensionen kommer att variera mellan åren under planperioden, beroende på att prognosen för
inkomstbasbeloppets ökning är olika, men beräknas öka med cirka 100 miljoner kronor till 2023.

Finansiella förutsättningar
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar för att tillgodose medborgarnas behov beror i huvudsak på:
• befolkningsutvecklingen i länet relaterad till ökningen i riket
• samhällsekonomins utveckling och dess påverkan på skatteunderlag
• statens transfereringar
• avgiftsnivåer’
• skattesats.

SKR Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning a 2021 av samhällsekonomin
SKR:s skatteunderlagsprognos vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024.
Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 bedömer SKR en hög tillväxt, såväl för BNP som för
sysselsättningen.
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Under 2021 prognostiserar SKR tilltagande ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad
smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar
återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 men arbetslöshetsersättningarna
fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021.
Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022.
För 2022 visar SKR: beräkningar att skatteunderlagstillväxten tilltar till den historiska trenden, för att 2023 och 2024 åter
falla tillbaka till väsentligt lägre ökningstal. De bygger på ett scenario för den samhällsekonomiska utvecklingen, som efter
2021 innebär stadig konjunkturförbättring med ihållande stor ökning av arbetade timmar, framförallt 2022. Därefter ökar
arbetade timmar långsammare men ändå i relativt hög takt både 2023 och 2024, då arbetsmarknaden når konjunkturell balans.
Prognos för BNP tillväxten för 2021beräknas till 3,2 procent, för 2022 3,5 procent, medan BNP tillväxten antas bli något
lägre för 2023 och hamna på cirka 1,9 procent. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de
kommande tre åren.
Utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos från april 2021 kan ändå antas att de finansiella förutsättningarna kommer att vara i
något bättre än nivån som ligger i beslutad flerårsplan. Prognosen visar på en något starkare skatteunderlagstillväxt både
2021, 2022 och 2023.

Generella statsbidrag och utjämning Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av bidraget för
kommunalekonomisk utjämning och bidraget avseende läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal utjämning är att skapa
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla landsting och regioner att kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av
länsinvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk utjämning omfattar:
•inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar medelskattekraft på 115 procent)
•mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- och sjukvård, glesbygd, befolkningsförändringar, kollektivtrafik, strukturella
löneskillnader)
•regleringsavgift (staten reglerar här den totala nivån på transferering).
Välfärdsmedlen 2020 är på totalt 2 700 miljoner kronor till regionerna. De består av 2 100 miljoner kronor i generellt
invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 74 miljoner kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmed- len
innehåller även 600 miljoner kronor avse- ende flyktingbaserat stöd. Vi får cirka 26 miljoner kronor av dessa vilket redovisas
i tabellen på sidan 30. Från och med 2021 ingår hela denna anslagspost, vilken då är 3 000 miljoner kronor, i regeringsposten
och fördelas efter invånare. För Region Jönköpings län innebär det 105,6 miljoner kronor.
Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 23 år, är utifrån finansieringsprincipen kompenserad i
regleringsavgiften/bidraget. Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att stärka kollektivtrafiken i landet. Regionen räknar med att få del av dessa statliga medel och därmed täcka ett eventuellt biljettbortfall på
grund av pandemin.

Statsbidrag för läkemedel
Genom överenskommelser mellan staten och SKL har regionerna ersatts med ett särskilt statsbidrag för kostnaden för
läkemedelsförmånerna. Statsbidraget fördelas enligt en behovsmodell som är baserad på befolkningsstruktur och
socioekonomi. Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, som är ojämnt fördelade mellan regionerna,
finansieras solidariskt av regionerna. Statens ersättning till regionerna för läkemedels- förmånerna är ett specialdestinerat
statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för läkemedel beräknas för 2021 uppgå till 1 150 miljoner kronor.

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade statsbidragen inom hälsooch sjukvård är i de flesta fall knutna till en överenskommelse som tecknas mellan staten och SKR. I överenskommelsen
regleras vilka insatser regioner ska göra för att erhålla bidragen samt hur insatserna ska återredovisas.
De riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvård utökades kraftigt inför 2018 och ytterligare riktade statsbidrag tillkom
2019. En bedömning av vilka medel som Region Jönköpings län kan räkna med för 2021 har gjorts, och dessa finns
inräknade i budgeten för 2021. Utgångspunkten i planeringen för Region Jönköpings län är att det arbete som påbörjades
under 2018 och i allt väsentligt har fortsatt under åren 2019,2020 och 2021 kommer att fortgå även under 2022. De
överenskommelser som tecknas inför 2022 kan dock innebära att vissa justeringar kan behöva göras.
I 2021 års budget finns intäkt om 380 miljoner för förväntade riktade statsbidrag. Dessa har under 2020 till fullo fördelats
som permanenta förstärkningar till verksamheten.
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Regionskatten
Region Jönköpings läns utdebitering 2021 är 11,76 kronor. Om hänsyn tas till regionernas olika kostnadsansvar för
hemsjukvård, kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade justerade skattesatsen), var den 2020 för Region
Jönköpings län 11,59 kronor, vilket är något lägre än genomsnittet för riket.
En viktig förutsättning för fortsatt god samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en långsiktigt hållbar nivå.
Genomförda skatteförändringar, se tabell sidan X.
Finansiella intäkter/kostnader
Årsavkastningen för de finansiella tillgångarna åren 2021–2023 beräknas uppgå till cirka 4,75 procent, vilket motsvarar cirka
340 miljoner kronor per år. Pensionsskulden vid 2020 års utgång beräknas uppgå till 9,2 miljarder kronor och beräknas öka
till 9,5 miljarder kronor 2023. Kostnad för värdesäkringen av pensionsskulden
beräknas trots skuldökningen hamna på samma nivå 2023 som 2020, vilket motsvarar knappt 300 miljoner kronor.
Finansiell bedömning 2021–2023
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling är Region Jönköpings läns finansiella målsättning att över tid uppnå ett
finansiellt resultat som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Föreliggande resultatbedömning och bedömning kring möjlighet av egenfinansiering av investeringar baseras på följande förutsättningar:
•Verksamhetens nettokostnad för 2021–2023 är en uppräkning av 2020 års budget utifrån av SKR bedömd pris- och
löneförändring.
•Skatteintäkter och kommunal utjämning/ statsbidrag utifrån SKR:s bedömning augusti 2020.
•Oförändrad skattesats 2021 (11,76)
•Utgiftsramar för 2021–2023 har utökats vilket redovisas i tabellen sidan 33.
Investeringar
Erfarenheten visar att utfallet av investeringarna sällan når upp till målen i budget och flerårsplan. Bedömningen är att det är
realistiskt att investeringarna uppgår till 85 procent av den beräknade investeringskalkylen under 2021 resterande år beräknas
de till 100 procent av investerings- kalkylen. Egenfinansiering av investeringar under perioden 2015–2025
De investeringar som avser köp av tåg som tidigare leasats (2019) samt byggnation av tågdepå (2021, 2022) hanteras utanför
målet om egen- finansiering, vilket de styrande politikerna 2018-2022 får hållas ansvariga för.

Avsteget från egenfinansiering skjuter över kostnader på kommande generationer vilket
rimmar illa med regionens långsiktiga mål. Sverigedemokraterna har i sina budgetar hållit
principen om egenfinansiering högt och kommer så fortsättningsvis.
Målet om egenfinansiering nås inom egenfinansieringsperioden 2015–2025.
Inom ramen för egenfinansiering ingår även med- finansiering av järnvägsförbindelsen Y:et, beslutat i fullmäktige 2017. När
genomförandeavtal tecknas kommer överenskommet belopp belasta resultatet.
Finansiell utblick mot 2030
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis god balans i den demografiska utvecklingen. De åldersgrupper som är i
arbete och därmed bidrar till finansiering av välfärden har växt i ungefär samma takt som de behov som den demografiska
utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn haft stora utmaningar att klara en verksamhet och ekonomi i balans.
Region Jönköpings län har sedan början av 2000-talet varje år ökat kostnadsmassan utöver pris- och löneökningar, det vill
säga en volymökning.
Den demografiska utvecklingen de kommande 20 åren kommer däremot att innebära en mycket stor utmaning för
välfärdssektorn i hela Sverige.
Enligt befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att ha cirka 395 000 invånare år 2030, en ökning med nästan 30 000
invånare. Det som kommer att utmana välfärdssektorn är de ålders- grupper som ökar mest. Åldersgrupperna som vi idag
räknar till de som arbetar, 20–64 år, ökar visserligen också men inte alls lika mycket.
Staten, kommuner och regioner påverkas på olika
sätt av den demografiska utvecklingen fram till 2030. För att konkretisera hur Region Jönköpings läns verksamhet och
därmed intäkter och kostnader påverkas har en långtidsprognos tagits fram.
Nettokostnadsprognosen är beräknad utifrån be- folkningsprognosen med verksamhetskostnader utifrån hur dagens invånare
konsumerar Region Jönköpings läns tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en framskrivning av nettokostnaderna
utifrån att all verksamhet bedrivs och konsumeras på samma sätt som idag, det vill säga demografiutvecklingen får fullt
genomslag.
Även för prognosen över skatteintäkter och stats- bidrag ligger befolkningsprognosen som bas för hur skatteintäkter med
mera utvecklas under perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga bedömningar gjorts för att skapa en komplett kalkyl.
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Långtidsprognosen visar tydligt att Region Jönköpings län inte kan låta nettokostnadsutvecklingen följa den demografiska
utvecklingen och fortsätta att öka i volym. Det som kommer att behövas är en omställning i verksamheten som gör att Region
Jönköpings län klarar att leverera verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling till ett större invånarantal. En
av inriktningarna för att klara utmaningen är att göra en omställning från specialiserad vård till primärvård och därifrån till att
mera stödja invånarna i hälsofrämjande insatser och fortsatt arbete för en bättre hälsa hos invånarna minska behoven av
hälso- och sjukvård. Arbetet med den regionala utvecklingen är av stor betydelse för att säkra tillgång till arbetskraft och en
god tillväxt i länets skatteunderlag.

Viktigt är att den lägre nettokostnadsutvecklingen (d.v.s. intäktsbortfallet) inte resulterar i
högre skatter eller avgifter för regioninvånarna.
Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning och faktorer som också kommer att bidra till lösningar är sannolikt
verksamhetsutveckling genom digitalisering, ett längre arbetsliv och invandring.

Systemmätetal
Ekonomi i balans RJL totalt

Ekonomi i balans regionstyrelsen
budgetanslag

Mål 2022
Inte
överstiga
budget
Inte
överstiga
budget

Resultat
2019
821

Resultat
2020
771

390

452

Periodicitet
Grönt
Målet
nått

Gult
Ej
aktuell

Målet
nått

Ej
aktuell

Rött
Negativ
avvikels
e

Månad

Negativ
avvikels
e

Månad

Framgångsfaktor Lokalförsörjning
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med god arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska kunna drivas
på ett effektivt sätt. Hög nyttjandegrad och effektiv fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. Sjukvården har lika
hyressättning i länet för lika lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en marknadshyra. Genom samverkan med andra
regioner, Tekniska Högskolan vid Jönköpings University, Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola
samt Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i syfte att bygga rätt
lokaler och effektivisera byggprocessen. Viktiga områden är att se till att lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen
på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och nationellt.
Inomhusklimatet är en viktig arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och ombyggnad. Den egna produktionen av
förnybar energi ska öka med 2 GWh 2021–2025. Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild hänsyn till behov att öka
den fastighetstekniska och installationstekniska säkerheten.

Uppdrag


Tillgodose en ändamålsenlig kostnadseffektiv lokalförsörjning
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Regionfullmäktiges direktiv till
styrelse och nämnder avseende
budget 2022
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Beräkning av verksamhetens nettokostnad
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från beslutad budget för 2020 med hänsyn tagen till beslutade förändringar
under året samt de utökningsramar som påverkar.
Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per område i enlighet med
uppdelningen i VI 2000 (Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är uppräknade med index för kostnadsökningar
avseende löner och priser (LPIK Löne- och prisförändringar för landsting) vilket fastställs av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR).

Generella och riktade statsbidrag
Regionens prioriteringar utgår från de grundläggande värderingarna, visionen, målbild 2030 och de strategiska målen.
Huvudprincipen för generella och riktade statsbidrag är att de är en del av finansieringen för Region Jönköpings län. I budget
2022 har de riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården som är knutna till överenskommelser mellan SKR och staten
räknats in.

Regionstyrelsen och nämndernas ansvar - utgiftsområden
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns angelägenheter och ha uppsikt över
nämndernas verksamhet. Regionstyrelsen och nämnderna har att fatta beslut inom ramen för Budget med verksamhetsplan
2022. Regionfullmäktige anvisar budget på nämndnivå med fördelning på utgiftsramar.

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda utgifter med mera
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram under året göra förändringar mellan
utgiftsområden i de fall det är en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2022. Utöver det har
regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar till följd av oförutsedda händelser eller
annan händelse som till sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter ska uppgå till max 10 milj. kr vid årets början. Detta är avsatt
för större oförutsedda händelser som kräver att Region Jönköpings län tar ansvar och kan behöva göra något utöver det som
tidigare beslutats.
Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska anvisas för ökade lokalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet till följd
av större fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet till följd av större
inventarieinvestering. Finansiering sker med utrymme för ökade avskrivningskostnader.

Uppföljning
Regionstyrelse och nämnder ska genom månadsrapporter från förvaltningen löpande följa verksamhet och ekonomi. Efter
april och augusti ska regionstyrelsen till regionfullmäktige återrapportera en delårsrapport med sammanfattning av hur
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen
lämna årsredovisning till regionfullmäktige.
I delårsrapporten efter augusti och i årsredovisningen ska återrapporteringen spegla regionfullmäktiges fördelning per nämnd,
i årsredovisningen även per utgiftsramar. Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa uppdrag och utökningsramar.
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Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd med låg måluppfyllelse
avseende systemmätetal, oavsett perspektiv inom balanced scorecard, ska i samband med att delårsrapport per april
respektive augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i syfte att nå
förbättrad måluppfyllelse. Med låg måluppfyllelse avses i första hand systemmätetal som vid mätningen
visar rött, det vill säga inte är uppfyllt. Protokollet delges regionstyrelsen inför dess behandling av delårsrapporten.
Nämndens ordförande redogör även muntligen vid styrelsens sammanträde för åtgärderna.

REGIONSTYRELSEN OCH NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Budget för egna verksamhetsområden
Regionfullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2022 anger utgiftsramar och verksamhetsmål som ska nås för
Region Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem som utför verksamheten. För de delar av verksamheten som utförs i
egen regi, ska regionstyrelse och nämnder senast i december fastställa budget per verksamhetsområde.
Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa en budget för de delar av styrelsens och nämndens utgiftsramar som inte
fördelats till verksamhetsområden. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i vilka
verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras.

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi, ersättningsformer
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till respektive verksamhetsområde. Några verksam- hetsområden omfattas helt eller
delvis av andra ersättningsformer. Regionstyrelse och nämnder har att tillämpa följande former för fördelning av budget till
verksamhetsområden.
För de verksamhetsområden som har intäkter från köpande enheter regleras prissättningen enligt fullmäktiges inriktning för
stöd- och serviceverksamheter.
Tabell X Ersättningsformer
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RESULTATBALANSERING
Möjligheten till resultatöverföring förekommer i flera regioner och kommuner.
Resultatöverföring innebär ett ökat ansvar för verksamheter att ta hand om ackumulerade
underskott eftersom dessa inte skrivs av mellan år.
Politiken behöver lättare identifiera över eller –under budgeterade verksamheter och premiera
både utmaning och belöning.
Ett överfört underskott innebär en sänkt budget för kommande år och en anledning att se över
den ekonomiska situationen för att inte underskottet ska fortsätta ackumuleras. Verksamheter
som lyckas väl ska också få ett erkännande genom att överskott ger ökat handlingsutrymme
kommande år.
Några efterfrågade effekter:
 Ytterligare en drivkraft till god budgetföljsamhet.
 Möjlighet att planera mer långsiktigt.
 Ökad ekonomisk valfrihet, satsa nu -eller satsa sen?
 Motverkan av ”köpfest” i slutet av året då ett förväntat överskott inte måste omsättas innan
årsskiftet.
En grundförutsättning för att föra över resultat till nästa år ska vara att det uppstått som ett
resultat av eget handlande, eller brist på handlande. Regionstyrelsen ska ha möjlighet att
pröva undantag och fastställa beloppen för varje verksamhet efter årets slut.
Resultatöverföring ska tillämpas på anslagsfinansierade verksamheter med 30 % av bokförda
över/underskott.
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett resultatsaldo. Samma princip
gäller för de intäktsfinansierade serviceverksamheterna.
För verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till kommande år.
Regionstyrelsen fastställer resultatet på verksamhetsområdesnivå i samband med behandling av årsredovisning 2021. För
Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till kommande år. Regionstyrelsen
fastställer resultatet i samband med behandling av årsredovisning 2021. Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är
negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen fastställs av respektive nämnd
och delges regionstyrelsen.

Tandvård
Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för mycket från TLV:s (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket) referenspriser
för att inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet förutsätter att
prissättningen baseras på självkostnad. För att finansiera pris- och löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2021 med i
genomsnitt 1,8 procent. (2020: 1,7 procent).
I självkostnaden för Folktandvården ska av konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den kommunala sektorn har generell
avdragsrätt för mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 2021 är
denna beräknad till 21,5 miljoner kronor (2020: 21,1 miljoner kronor).
Det finns ett ersättningssystem för specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och därtill kopplad ersättning för
områdena:
• Tandvård som inte kan finansieras genom intäkter från patient och försäkring.
• Forskning och utveckling.
• Utbildning av specialisttandläkare med flera.
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INVESTERINGAR
Beslut och genomförande
Regionfullmäktige beslutar om en årlig investeringsram och budget utifrån målet om egenfinansiering över en period om 10
år. Den beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och inventarier.
I budget beskrivs en investeringsplan över fem år där första året är en fastställd investeringsram och budget och år två till fem
är en plan. Regionfullmäktige beslutar om alla enskilda investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller
investeringsärenden som är av principiell karaktär. Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya lokaler. Under året sker
återkoppling om planeringsprocessen.
Regionstyrelsen beslutar löpande under året om genomförande av investeringar. Regionstyrelsen har att, utifrån finansiellt
mål om egenfinansiering av investeringar, tillse att investeringar som beslutas ryms inom beslutad investeringsram och
budget samt beakta hur dessa påverkar kommande års investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd ska ges möjlighet att
yttra sig innan regionstyrelsen fattar beslut om genomförande av en investering.
Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva hur tillkommande eller avgående driftskostnader ska hanteras.

INVENTARIER
Utrymmet för inventarier är fördelat mellan ospecificerade investeringar och specificerade investeringar. Beslut om
specificerade investeringar ska fattas av regionstyrelsen. Beslut om ospecificerade investeringar fattas i verksamheten.

Återanvändning av inventarier, exempelvis möbler och elektronik, ska premieras genom att
lagra detta på ett lättillgängligt sätt.
Ospecificerad investering:
50 tusen kronor – 2 miljoner kronor
Specificerad investering:
> 2 miljoner kronor
Regionstyrelsen ska i samband med ett beslut om förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet för ospecificerade
investeringar fördelas inom förvaltningen.
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Fastigheter, ombyggnationer
Årliga insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard betraktas som fastighetsunderhåll. Ombyggnader och utbyten
av komponenter eller åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens prestanda betraktas som investering. Begränsade utgifter
(lägre än 0,6 miljoner kronor) ska direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över två miljoner kronor fattas av
regionstyrelsen.

Uppföljning
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden från förvaltningen. För
investeringar över 5 miljoner kronor ska Regionstyrelsen till region- fullmäktige upprätta en särskild slutredovisning. I
slutredovisningen görs en avstämning mot budget samt ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter av investeringen.

AVGIFTER OCH PRISER
Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, tand-vård, kultur och kollektivtrafik redovisas i bilagor till Budget med
verksamhetsplan 2022. Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i bilaga även på Region Jönköping läns
webbplatser. Om behov uppstår att under året förändra avgifter ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige för
beslut. Beslut om tillfälliga prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik och folktandvård kan fattas av respektive
nämnd.
Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till beslut om budget 2022:
• patientavgifter i hälso- och sjukvården
• tandvårdstaxa folktandvården
• egenavgifter och bidrag hjälpmedel
• regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings län
• regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län
• kollektivtrafikpriser
• regelverk sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst
• principer för prissättning vid Kulturhuset Spira
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BUDGET 2022 REGIONSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSYRKANDEN
SAMMANFATTNING
Vänsterpartiets budgetförslag för 2022 utgår ifrån principen om alla människors lika värde. I vår
budget placeras medborgarnas behov i första rummet. Social bakgrund, klasstillhörighet, ekonomiska
förutsättningar, kön eller etnicitet skall inte avgöra människans långsiktiga hälsa eller tillgång till
välfärd. Därför måste offentlig verksamhet alltid sträva efter att förebygga orättvisor så som
klassklyftor och diskriminering. Vi motsätter oss vårdlösningar som sätter behovsprincipen ur spel. Vi
bidrar till den offentliga välfärden tillsammans efter förmåga och den som har störst behov skall
prioriteras i vården. Tillsammans kan vi skapa en offentlig sektor där vårdköer, underbemanning och
dåliga löner inte förekommer. En offentlig välfärd där medborgarnas behov av service tillgodoses och
där medarbetarna får möjlighet att växa som människor.

Vänsterpartiet prioriterar i sina budgetar för regionens nämnder 2022 särskilt:
 Höjd grundbemanning i vården
 God löneutveckling
 Personcentrerad vård
 Satsningar för att hantera vårdskulden och andra pandemirelaterade åtgärder
 Uppgradering av beroendevården inklusive förstärkta insatser vid samsjuklighet
 Insatser för psykisk hälsa hos barn och ungdomar
 Hälsosamma arbetstider
 Äldrevården
 Kultur och hälsa
 Prisvärd och utbyggd kollektivtrafik

Finansiering sker i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023. Alltså
genom av justering av resultatet, generella och märkta statsbidrag samt i
anspråkstagande av sparade medel när så krävs. Yrkanden återfinns i slutet av
dokumentet.

POLITISK INRIKTNING OCH VISION
För allas trygghet i den generella välfärden är en grundläggande vision. Genom en väl fungerande verksamhet
blir Region Jönköpings län ett trygghetsnav för invånarna och kan utvecklas vidare. I hela Region Jönköpings
län arbetar vi för verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov och jämlikhet. Den tydliga
viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass, endast det bästa är gott nog åt folket. En
hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande för likvärdig och kostnadseffektiv vård. Samverkan med
länets kommuner är av största vikt inom både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En annan central
del i utveckling mot ett mera jämlikt och rättvist samhälle är att den nationella linjen utgörs av en expansiv
välfärdspolitik där statsbidragen kan öka och där finanspolitiska ramverk och budgetregler är underordnade
människornas välfärdsbehov. Vi är helt enkelt beroende av en regering och riksdag som vill göra allt i sin
makt för att utveckla välfärden och göra den mer likvärdig. Vänsterpartiet vill ta ansvar för Region Jönköpings
län. Vi söker samarbete för att förändra och förbättra. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår
solidaritet gentemot varandra.
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa såsom social
hållbarhet och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka. Region Jönköpings län arbetar för bättre
hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden som ligger utanför regionens
direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter,
organisationer och föreningslivet. Men civilsamhället kan aldrig överta Regionens roll som trygghetsnav.
Invånarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård av absolut högsta klass och förutsättningarna skall vara
likvärdiga i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del
i all vård och behandling. Det är centralt att hälso- och sjukvården bedrivs på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Det är inte alltid de
faktiska behoven och efterfrågan matchar varandra och här måste det berömda örat vila mot rälsen.
Det är centralt att människor med de största behoven prioriteras. Den nya tekniken och digitaliseringen har
ibland inneburit att behovsprincipen satts ur spel. Det innebär inte att det är något fel på ny teknik och
digitalisering, tvärt om, men det måste ske med stor försiktighet och medarbetarens och patienternas respons är
viktig. Samtidigt måste Region Jönköpings län alltid vara noga med att efterfråga forskning och evidens kring
nya behandlingsmetoder och teknik.
Förändringar i verksamhet måste förankras hos medarbetarna och följas noga. Eventuella fel och oönskade
bieffekter, som exempelvis att de mest sjuka prioriteras bort till förmån för de som kan prata för sig, måste
arbetas bort.
Fler människor blir allt äldre. Det är i grunden något positivt men det kan öka kostnaderna för vård och
omsorg. Därför är det viktigt att den nationella linjen i politiken bottnar i en offensiv välfärdspolitik där de
ekonomiska resurserna fördelas mer jämlikt. Klasskillnaderna i Sverige är större än på mycket länge och
kapitalet har fått stora skattelättnader de senaste decennierna, det har skapat abnorma vinstmarginaler och
kraftigt urholkat möjligheterna till en expansiv välfärdspolitik. En ny nationell fördelningspolitik för
ekonomisk demokrati är därför central för att möta förändringar i demografin och klara av välfärdens
utmaningar.
Digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdrelaterade skador och folkhälsoarbete kan
minska behov av vård och därmed frigöra resurser. En annan viktig faktor är samverkan detta görs
exempelvis med våra samverkansregioner och i sjukvårdsregionen.
En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela
Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och
förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat måste alltid vila mot rälsen så vi kan
vara lyhörda gentemot våra medarbetare, deras synpunkter och erfarenhet är centrala delar för att Region
Jönköpings län skall kunna utvecklas.
Sjukvården är den absolut största och mest omfattande delen av regionens verksamhet sett till ekonomiska
förutsättningar men det innebär inte att allt det andra är oviktigt, det är faktiskt precis tvärt om. För att helheten
skall bli så bra som möjligt måste alla delar samspela.
Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten påverkar i allra högsta grad även medborgarna i vår region.
Därför behöver regionen ett systemskifte och tillsammans behöver vi rusta våra verksamheter för framtiden.
Därför föreslår vi förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården, kollektivtrafiken och kulturen. Det är
dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora framsteg. Tillsammans bygger vi regionen för

dagens och framtidens generationer.
Gustav Möller (1884-1970) tidigare socialdemokratisk socialminister sa en gång; endast det bästa är gott nog
åt folket. Det är baserat på den ambitionen som välfärden ska organiseras. Det var idéer framburna av bland
annat arbetarrörelsen som influerade svensk välfärdspolitik under större delen av det senaste seklet. Det var så
svensk välfärd blev ett internationellt föredöme. Gustav Möller sa också de berömda orden; varje förslösad
skattekrona är stöld från folket. Nog är det så. Den största stölden av skattemedel idag bottnar i new public
management och den marknadsmässiga styrningen av vård och offentlig service. Det vill vi ändra på, för allas
trygghet i den generella välfärden.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Medborgarorientering
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för –
medborgarna. Externa och interna uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara
vägledandeför organisationen, dess medarbetare och verksamhet.
Engagerat ledarskap
För att skapa en kultur som sätter individen i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang
från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara
potentialen i individers olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med
dem definiera och följa upp målen.
Allas delaktighet
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och
utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs
samt kunskap om de resultat som ska uppnås.
Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste
kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och
tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet.
Långsiktighet
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett
uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare medborgare och
varaktig lönsamhet på lång sikt.
Samhällsansvar
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare
måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i
både samhälle och miljö.
Processorientering

Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för medborgaren. Processorientering
stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för
medborgarorienterad verksamhetsutveckling.
Förebyggande åtgärder
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och
planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även medborgare och leverantörer ska engageras.
Ständiga förbättringar
Välfärdsskapande kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för
detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt
lärande, kreativitet och nya idéer.
Lära av andra
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap
om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en
viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör.
Snabbare reaktioner
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på medborgarnas behov av
avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för
administrativa processer.
Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få
möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa
medborgarnas behov.
Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och
i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos medborgare,
leverantörer, partners, ägare och huvudmän.

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på följande ändrings- och tilläggsyrkanden:
att lönebildning sker i enlighet med Vänsterpartiets förlag flerårsplan 2021-2023, vilket för 2022
innebär en lönebildningssatsning motsvarande 120 miljoner.
att en satsning på höjd grundbemanning inom vården genomförs i enlighet med Vänsterpartiets
flerårsplan 2021-2023, vilket innebär en satsning motsvarande 50 miljoner.
att ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare i regionen prioriteras, det handlar om rätt till
återhämtning, hållbara arbetstider och även arbetstidsförkortning, i enlighet med Vänsterpartiets
flerårsplan 2021-2023, motsvarande 25 miljoner.
att regionen begär utträde från organisationen AER.

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 147
Initiativärende - En skonsammare och mer hållbar lokal
modell av krisavtalet
Diarienummer: RJL 2021/1306
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
 Avslå intiativärendet.
Sammanfattning
Vid regionstyrelsens sammanträde 2021-06-08 väckte Malin Wengholm
(M) följande intitiativärende:
I det allvarliga läge som råder behöver vi tillsammans ta sommarens och
höstens utmaningar på allvar och värna vår viktigaste tillgång — regionens
medarbetare i hälso- och sjukvården.
Moderaterna yrkar på att regionledningskontoret får i uppdrag att
skyndsamt utarbeta en skonsammare och mer hållbar lokal modell av
krisavtalet — innan det är för sent.
Ärendet bereds av arbetsutskottet inför beslut i regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-08
 Information HR-direktör – se bildspel
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar avslag med hänvisning till dagens information i
ärendet.
Malin Wengholm (M) yrkar enligt följande: Moderaterna gläds åt att ett
nytt skonsammare krislägesavtal har förhandlats fram av SKR och att
Region Jönköpings län i enlighet med Moderaternas önskan omförhandlar
lokala kollektivavtal och inför ett skonsammare krislägesavtal fr.o.m. 1 juli.
Moderaterna yrkar med anledning av ovanstående att ärendet anses
besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
ärendet ska avslås.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsen §§ 82-103
Tid:

2021-06-08 kl. 10:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 84
Fastställande av dagordning
Dagordning fastställs enligt utskickat förslag där regionstyrelsen bifaller
Malin Wengholms (M) yrkande på att ett intiativärende enligt följande läggs
till dagordningen:
I det allvarliga läge som råder behöver vi tillsammans ta sommarens och
höstens utmaningar på allvar och värna vår viktigaste tillgång — regionens
medarbetare i hälso- och sjukvården.
Moderaterna yrkar på att regionledningskontoret får i uppdrag att
skyndsamt utarbeta en skonsammare och mer hållbar lokal modell av
krisavtalet — innan det är för sent.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

Initiativärende från Moderaterna - en skonsammare
och mer hållbar lokal modell av krisavtalet
Regionstyrelsen 2021-06-08

I det allvarliga läge som råder behöver vi tillsammans ta sommarens och höstens utmaningar
på allvar och värna vår viktigaste tillgång — regionens medarbetare i hälso- och sjukvården.
Moderaterna yrkar på att regionledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utarbeta en
skonsammare och mer hållbar lokal modell av krisavtalet —innan det är för sent.

Malin Wengholm (M), Regionråd, Gruppledare

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 148
Granskning av årsredovisning 2020
Diarienummer: RJL 2021/787
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för
2020. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad
i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet.
Revisionen lämnar en rekommendation med anledning av genomförd
granskning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09
 Granskning av årsredovisning pwc daterad 2021-04-09
 Missiv regionrevisionen daterad 2021-04-09
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-09

1(2)

RJL 2021/787

Regionstyrelsen

Granskning av årsredovisningen 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 2020.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. Revisionen
lämnar en rekommendation med anledning av genomförd granskning.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2021-04-09 överlämnat sin granskning
avseende årsredovisningen 2020 och önskar svar från regionstyrelsen senast 25
augusti.

Revisorernas bedömning och rekommendationer
Att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.
Sedan 2008 används för den ekonomiska styrningen den så kallade
fullfonderingsmodellen. Det innebär att redovisningssättet är väl förankrat och att
all ekonomisk styrning bygger på den modellen. Avsteget från
redovisningslagstiftningen har sedan 2008 redovisats transparent och följande
delar finns i årsredovisningen för att redovisa även enligt blandmodellen:
 Finansiella rapporter
 Balanskravsutredning
 Jämförelsetal med övriga regioner
Eftersom den ekonomiska styrningen i budget bygger på fullfonderingsmodellen
finns inga finansiella mål uppsatta utifrån blandmodellen. Det innebär att den
ekonomiska analysen i årsredovisning helt bygger på fullfonderingsmodellen. För
att komplettera den ekonomiska styrningen redovisas i budget 2021 och i
delårsrapporterna de finansiella rapporterna enligt blandmodellens redovisning av
pensionskostnader.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2021/787

Region Jönköpings län avvaktar också den utredning regeringen bedömer bör
göras av redovisning av kommunala pensionsförpliktelser. Redovisningen bör
utredas vidare med hänsyn till konsekvenserna för den kommunala ekonomin
samt för balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Att förändra
Region Jönköpings läns redovisning innan denna utredning är klar, vilken kan
innebära att fullfondering genomförs i lagen, kan medföra att vi behöver ändra
flera gånger.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09
Granskning av årsredovisning pwc daterad 2021-04-09
Missiv regionrevisionen daterad 2021-04-09

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 133
Granskning av årsredovisning 2020
Diarienummer: RJL 2021/787
Rubricerad granskning noteras inkommen och fördelad.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionfullmäktige §§ 19-31
Tid:

2021-04-13 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 30
Anmälningsärenden
Beslut
Regionfullmäktige
 Anmälningsärenden anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 RJL 2021/689 Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling
med fokus på social hållbarhet
 RJL 2021/690 Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling
med fokus på miljö och klimat
 RJL 2021/691 Granskning av insatser och samverkan inom området
psykisk ohälsa, barn och ungdomar
 RJL 2021/716 Vårdval Ögon
 RJL 2021/717 Patientnämndens årsrapport 2020
 RJL 2021/787 Granskning av årsredovisning 2020
 RJL 2021/789 Rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella
förbindelser
 RJL 2021/788 Berättelse över revisorernas förvaltning
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 151
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling
med fokus på social hållbarhet
Diarienummer: RJL 2021/689
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på social
hållbarhet.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen bedriver
en ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete med
fokus på social hållbarhet.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen delvis
bedriver en ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns arbete med
social hållbarhet och överlämnar ett antal rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på
social hållbarhet
 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns
arbete med hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-08

1(3)

RJL 2021/689

Regionstyrelsen

Granskning av Region Jönköpings läns
arbete för hållbar utveckling med fokus
på social hållbarhet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av Region
Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen bedriver en
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete med fokus på
social hållbarhet.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen delvis bedriver en
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns arbete med social hållbarhet
och överlämnar ett antal rekommendationer.

Information i ärendet
Granskningen av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete har delats upp i två
delar, denna skrivelse avser social hållbarhet.
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter avseende implementering av
program för hållbar utveckling 2017-2020 samt uppföljning av programmet.
Regionstyrelsen har ombetts svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till
följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2021/689

Svar på revisorernas rekommendationer:
Rekommendation: Utveckla kvantifierbara mål för att förenkla styrning och
uppföljning.
 Åtgärd: I Region Jönköpings läns nya hållbarhetsprogram 2021-2025 har
målområden och prioriterade åtgärder för social hållbarhet förtydligats, främst
inom framgångsfaktorn Vi är till för alla. Från och med hösten 2021 kommer
även Region Jönköpings läns arbete med social hållbarhet att samordnas på ett
tydligare sätt, genom en utsedd samordnare. I detta uppdrag ingår även att
ytterligare specificera mätbara mål och uppföljningsmått. Arbetet leds av
styrgruppen för hållbar utveckling.
 Åtgärd: Hållbarhetsredovisningen utvecklas genom att följa upp samtliga
delmål i hållbarhetsprogrammet och klassa dem i grönt/gult/rött.
Rekommendation: Utvärdera om uppföljning av strategin för jämlik
folkhälsa bör ingå i den ordinarie budgetuppföljningen där målen för hållbar
utveckling följs upp.


Åtgärd: Att följa upp strategi för jämlik hälsa kopplat till budgetuppföljningen
där mål för perspektivet ”Hållbar utveckling” finns skulle bidra till ökad
synlighet och kännedom om strategin, handlingsplanen och kopplingen till
social hållbarhet.
Det är verksamhetsplanen i Stratsys som huvudsakligen ligger till grund för
tertialuppföljningar och årsredovisningar/hållbarhetsredovisningar kopplat till
budgeten. Det bedöms dock inte lämpligt att helt integrera strategin för jämlik
hälsa i verksamhetsplanen för budgeten. Det finns dock andra möjligheter att
tydliggöra kopplingen mellan hållbarhetsprogrammets sociala perspektiv och
strategi för jämlik hälsa som till exempel genom att samordna uppföljningen
inom ramen för den årliga hållbarhetsredovisningen. Frågan kommer att
diskuteras i styrgruppen för hållbar utveckling.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08
Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av Region
Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på social
hållbarhet
Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns arbete
med hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet
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RJL 2021/689

Beslut skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Miriam Markusson Berg
Direktör verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 98-133
Tid:

2021-05-25 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 132
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling
med fokus på social hållbarhet
Diarienummer: RJL 2021/689
Rubricerad granskning noteras inkommen och fördelad, begärs anstånd
avseende svarsdatum.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 85-105
Tid:

2021-06-23 kl. 11:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 104
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling
med fokus på miljö och klimat
Diarienummer: RJL 2021/690
Beslut
Nämnden
1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport.
2. Föreslår att uppföljningsansvaret för Energikontoret behöver
tydliggöras.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö
och klimat. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete
avseende miljö och klimat.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på
miljö och klimat
 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns
arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arnold Carlzon (KD) yrkar att medskicket ändras till att nämnden föreslår
att uppföljningsansvaret för Energikontoret behöver tydliggöras.
Förslaget bifalls av nämnden.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 86103
Tid:

2021-06-15 kl. 08:30

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 101
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling
med fokus på miljö och klimat
Diarienummer: RJL 2021/690
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport.
2. Överlämnar följande medskick: att uppföljningsansvaret för
Energikontoret behöver tydliggöras.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö
och klimat.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en ändamålsenlig
styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete avseende miljö och
klimat.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
 Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på
miljö och klimat
 Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns
arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att uppföljningsansvaret för Energikontoret gentemot
regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö behöver
tydliggöras.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Beslutets antal sidor
1
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-01
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RJL 2021/690

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Svar på granskningsrapport avseende
Region Jönköpings läns arbete för
hållbar utveckling med fokus på miljö
och klimat
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av Region
Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnden
för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en ändamålsenlig styrning av Region
Jönköpings läns hållbarhetsarbete avseende miljö och klimat.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för
trafik, infrastruktur och miljö delvis bedriver en ändamålsenlig styrning av Region
Jönköpings läns hållbarhetsarbete och överlämnar ett antal rekommendationer.

Information i ärendet
Granskningen av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete har delats upp i två
delar, denna skrivelse avser miljö och klimat.
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter avseende implementering av
program för hållbar utveckling 2017-2020 samt uppföljning av programmet.
Regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått i uppdrag
att svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens
resultat samt revisorernas rekommendationer.
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RJL 2021/690

Svar på revisorernas rekommendationer:
Rekommendation: Utveckla uppföljningen av måluppfyllelsen och även
inkludera Energikontoret i arbetet.
 Åtgärd: Vi ser över hur måluppfyllelsen kan tydliggöras i delårsrapporterna för
perspektivet ”Hållbarhet”.
 Åtgärd: Hållbarhetsredovisningen utvecklas genom att följa upp samtliga
delmål i hållbarhetsprogrammet och klassa dem i grönt/gult/rött.
 Kommentar: I styrgrupp för Energikontor Norra Småland ingår presidiet från
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Styrgruppen träffas fyra gånger per
år och följer där upp Energikontorets arbete. Med anledning av att denna
struktur finns idag bedömer vi att det är en tillräcklig uppföljning avseende
Energikontor Norra Småland.
Rekommendation: Upprätta en ändamålsenlig uppföljningsstruktur av
regionala utvecklingsstrategin för ansvarig nämnd.
 Åtgärd: En ändamålsenlig uppföljningsstruktur för alla nämnder gällande
regionala utvecklingsstrategin (RUS) är under framtagande och kommer att
presenteras under 2021. Uppföljningen kommer att utgå från det omtag som
under 2021 har gjorts och där ett antal delstrategier prioriterats. En
kommunikationsstrategi för RUS har tagits fram.
Rekommendation: Tydligare följa upp hållbarhetsarbetet och dokumentera
denna uppföljning och de beslut som tas.
 Åtgärd: Uppföljning av miljödelarna i hållbarhetsprogrammet rapporteras som
en punkt i årshjulet en gång per år till nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö. Eventuella fattade beslut och analyser kopplade till den genomförda
uppföljningen noteras i protokollet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01
Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av Region
Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och
klimat
Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns arbete
med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat
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RJL 2021/690

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Miriam Markusson Berg
Direktör verksamhetsstöd och service

MISSIV
2021-07-05

Avsändare

RJL 2021/987

Regionstyrelsen

En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner - SOU 2021:16
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerad remiss.
Utredningen behandlar fem olika frågeområden. Ett av områdena är ordningen
för val i kommun- och regionfullmäktige.
De andra områden rör tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige, automatiserat
beslutsfattande, de kommunala jävsbestämmelserna och kommunala föreskrifter.
Avseende dessa delar har Region Jönköpings län tillstyrker förslagen men lämnar
inga utförliga synpunkter.
Om ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige föreslår utredningen att
en ny lag ska ersätta lag (1992:339) om proportionellt valsätt. Valförfarandet som
lagen reglerar ska till huvuddragen vara oförändrat. En av nyheterna är att det
införs en möjlighet att hålla fyllnadsval för att ersätta ledamöter som valts
proportionellt till styrelse och nämnder. Vid dessa fyllnadsval får fullmäktige en
skyldighet att så långt som det är möjligt säkerställa att representationen i
nämnden inte förändras. Region Jönköpings län delar utredningens bedömningar
och tillstyrker utredningens förslag även i denna del.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

2021-08-17

Avsändare

RJL 2021/987

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner - SOU 2021:16
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över rubricerad remiss.
Utredningen behandlar fem olika områden. Region Jönköpings län anser att
förslagen som rör ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige rör centrala
delar av regionens styrelse och redovisas därför utförligt.
Ytterligare områden som utredningen berör är tjänstgöring för ersättare i
fullmäktige, automatiserat beslutsfattande, de kommunala jävsbestämmelserna
och kommunala föreskrifter. Dessa behandlas mer kortfattat.
Sammanfattnings tillstyrker Region Jönköpings län i huvudsak de förändringar
som föreslås i utredningen.

Synpunkter
Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige
1. Utredningen föreslår att en ny lag om proportionella val i kommuner och
regioner ska ersätta den nuvarande lagen. Den nya lagen kommer att i stora delar
ha samma materiella innehåll som den nuvarande lagen.
Region Jönköpings län delar här utredningens slutsats att en helt ny lag, och
framförallt tillhörande förarbeten och författningskommentar. Mycket av
osäkerheten som hör samman med valsättet har att göra med att förarbeten
och författningskommentar i praktiken saknas till den nuvarande lagen. Lagen blir
därigenom lättare att förstå och tillämpa. När de gäller tillämpningen innebär
snarast en fördel att det materiella innehållet ändå blir detsamma eftersom
erfarenheterna från den nuvarande ordningen även fortsätta att tas tillvara,
ställt mot de osäkerheter som kan uppstå med att anta ett helt annat valsätt.
Region Jönköpings län tillstyrker därför förslaget.
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2. Utredningen föreslår att det klart bör framgå att en förutsättning för att ersättare
och suppleanter ska kunna väljas proportionellt ska vara att valet av ledamöter
varit proportionellt.
Region Jönköpings län menar att lagen redan idag bör tillämpas på detta sätt och
tillstyrker förslaget.
3. Utredningen föreslår att ordningen för hur de proportionella valen genomförs
och för dubbelvalsavveckling bör inte förändras.
Region Jönköpings län delar utredningens slutsats att den befintliga ordningen här
inte utgör något stort problem. Region Jönköpings län tillstyrker därför förslaget
av samma skäl som under punkt 1.
4. Utredningen föreslår att reglering av gruppbeteckningar ska behållas
oförändrad.
Utredningen lyfter fram att nuvarande regler för det proportionella valsättet
innebär att det är möjligt för ett parti att söka ingå i en valsedelsgrupp utan
genuint samarbete med de andra deltagarna i valsedelsgruppen . Skäl är att man på
så sätt, under vissa omständigheter, kan få fler platser än det annars skulle fått.
Utredningen ifrågasätter om det kan ses som önskvärt att ett parti ska tjäna platser
genom att använda andras gruppbeteckning utan att något samarbete föreligger.
För att motverka detta skulle t.ex. ett krav på samstämmiga namn på valsedlarna
eller att ordning en exakt ordning fastställts förväg för varje valsedelsgrupp.
Skäl mot de förslagen på lösningar är att lösningarna är relativt ingripande och
stärker partierna på bekostnad av de enskilda ledamöterna. Lösningarna medför
också enligt utredningen en risk för mer byråkrati. De negativa effekterna bedöms
därför med stor sannolikt vara större än fördelarna med en reglering.
Region Jönköpings län instämmer i att ytterligare moment under valförfarandet
skulle innebära ökad byråkrati och tidsutdräkt, samt delar även utredningens
bedömning att en annan ordning skulle innebära en för stor förändring av det
nuvarande systemet. Region Jönköpings län tillstyrker därför utredningens
förslag.
5. Utredningen föreslår att ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp ska
fastställas på samma sätt som vid val inom riksdagen. Förslaget innebär att den
enkla absoluta rangordningsmetoden ersätts till förmån för heltalsmetoden
(Phragméns metod) för att fastställa ordningen inom valsedelsgruppen.
Region Jönköpings län finner att förslaget skulle vara en förbättring och
tillstyrker förlaget.
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6. Det ska vara möjligt att hålla fyllnadsval för att ersätta ledamöter som valts
proportionellt. Vid fyllnadsval ska fullmäktige, så långt det är möjligt säkerställa,
att representationen i nämnden inte förändras.
Nuvarande regelverk innebär att en proportionellt vald ledamot kan komma att
ersättas av någon från ett annat parti eller annan samarbetskonstellation. Det finns
också en oklarhet kring om det är möjligt med fyllnadsval.
Utredningen föreslår att det befintliga systemet överges till förmån för en
möjlighet med fyllnadsval på samma sätta som gäller för ledamöter som valts
genom majoritetsval. På detta sätt skapas inga nya formkrav i valordningen men
tillgodoser syftet att en ledamot som avgår kan ersättas av någon som företräder
samma parti.
Lösningen skapar en risk för det minoritetsskydd som proportionella val är
avsedda att skapa men hanteras genom att fullmäktige får en skyldighet, att så
långt det är möjligt, säkerställa att representationen i en nämnd inte förändras
när fyllnadsvals ska hållas. Fyllnadsvalen ska därigenom kunna överklagas
genom laglighetsprövning om minoriteten upplever sig förfördelad.
Region Jönköpings län välkomnar utredningens förlag som möjlighet till
fyllnadsval i dessa situationer. Att fullmäktige därigenom får skyldighet att så
långt det är möjligt, säkerställa att representationen i en nämnd inte ändras vid
fyllnadsval, och att denna kan prövas bedöms vara en tillfredställande lösning
för att säkerställa minoritetsskydd. Region Jönköpings län tillstyrker förslaget.
Övriga förslag
Angående utredningens förslag som rör:
- oförändrade regler tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige,
- införande av möjlighet att delegera förvaltningsbeslut till
automatiserat beslutsfattande,
- anpassningen av kommunala jävsbestämmelserna till förvaltningslagen,
- och regler för vissa kommunala föreskrifter,
delar Region Jönköpings län här utredningens bedömningar. Region Jönköpings
län tillstyrker och lämnar inga ytterligare synpunkter på förslagen.
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Regeringen beslutade 6 februari 2020 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner.
Samma dag förordnades f.d. justitierådet Marianne Eliason som
särskild utredare.
Den 2 april 2020 förordnades handläggaren Malin Annegård,
Sveriges Kommuner och Regioner, förbundsjuristen Lena Dalman,
Sveriges Kommuner och Regioner, rättssakkunniga Madeleine
Josefsson, Justitiedepartementet, rättssakkunniga Sanja Moraca Roos,
Finansdepartementet, rättssakkunnige Daniel Sandberg, Finansdepartementet, valhandläggaren Annica Sundel, Valmyndigheten, samt
departementssekreteraren Jenny Wada, Socialdepartementet som
experter i utredningen.
Som ledamöter i en till utredningen knuten parlamentarisk referensgrupp förordnades den 2 april 2020 Ida Karkiainen (S), Erik
Ottoson (M), Mikael Strandman (SD), Göran Lindell (C), Daniel
Bernmar (V), Irene Oskarsson (KD), Lisa Flinth (L) samt Joann
Ling (MP). Den 13 maj 2020 entledigades Joann Ling från hennes
uppdrag och samma dag förordnades Anton Nordqvist (MP), som
ledamot.
Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 mars
2020 kanslirådet Håkan Eriksson.
Utredningen har antagit namnet Utredningen om en väl fungerande
ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet, En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner, SOU 2021:16.
Uppdraget är härmed slutfört.
Stockholm i mars 2021
Marianne Eliason
/Håkan Eriksson
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dataskyddskonventionen

dataskyddslagen

dir.
EU
EU:s dataskyddsförordning

EU-domstolen
EUF-fördraget
Europadomstolen
Europakonventionen

Europarådets konvention om
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning
Kommittédirektiv
Europeiska unionen
Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning)
Europeiska unionens domstol
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Europeiska domstolen för
de mänskliga rättigheterna
Den europeiska konventionen
den 4 november 1950 angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna
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FL
FTL
HFD
JO
KL
LOU
LOV

förvaltningslagen (2017:900)
fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)
Högsta förvaltningsdomstolen
Riksdagens ombudsmän
(Justitieombudsmannen)
kommunallagen (2017:725)
lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling

prop.

lagen (2008:962) om valfrihetssystem
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga
offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
proposition

RF
RO
RÅ
SCB
SFS

regeringsformen
riksdagsordningen
Regeringsrättens årsbok
Statistiska centralbyrån
Svensk författningssamling

SKR

Sveriges Kommuner
och Regioner

SKR:s handledning

SoL

SKR:s skrift ”Lagen om proportionellt valsätt – en praktisk
handledning”
socialtjänstlagen (2001:453)

SOU

Statens offentliga utredningar

LPT
LSS

LVU
OSL
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Stadgan

Europeiska unionens stadga om
de grundläggande rättigheterna

TF
Vägtrafikförordningen
för räddningstjänst

tryckfrihetsförordningen
vägtrafikförordningen
(1995:137) för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag
Syftet med utredningens uppdrag är att åstadkomma en valordning
som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation
från politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra
fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.
Utredningen ska ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner. Utredningen ska särskilt överväga hur ett automatiserat beslutsfattande
bör förenas med principerna för det kommunala beslutsfattandet,
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och
EU:s dataskyddsförordning.
Utredningen ska vidare analysera ordningen för val i kommunoch regionfullmäktige och särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att ledamöter, valda av fullmäktige, som avgår från ett kommunalt organ får en ersättare som tillhör samma parti. Vidare ska
utredningen analysera om regleringen i lagen om proportionellt valsätt är ändamålsenlig.
Utredningen ska också analysera och ta ställning till om det är
lämpligt att bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering för kommunfullmäktige.
Utredningen ska vidare analysera om kommunallagens jävsbestämmelser bör anpassas till förvaltningslagen.
Slutligen ska utredningen kartlägga samtliga författningar som
innehåller överklagbara kommunala normbeslut och lämna förslag
på en tidsgräns för överklagande av normbeslut som fattas enligt
1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
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Automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner
Utredningen konstaterar att det finns ett behov av att underlätta för
den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter. Ett sätt är
att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala
arbetssätt och verktyg. Att kunna använda automatiserade beslut för
i detta perspektiv med sig en rad fördelar. En effektivare administration innebär frigjord tid för de anställda och möjligheter att förbättra servicen till invånarna genom snabbare beslut. Erfarenheterna
av att använda automatiserade beslut i staten får anses vara övervägande goda och det finns ingen anledning att särbehandla kommunal
förvaltning i detta avseende.
Utredningen föreslår därför att det i kommunallagen (2017:725)
införs bestämmelser som ger en möjlighet för kommuner och regioner att besluta att beslutanderätten i sådana ärenden som en nämnd
i dag kan delegera till t.ex. anställda också ska kunna delegeras till en
automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för att delegation
ska kunna ske är att ett sådant beslutsfattande inte strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Ansvaret för det automatiserade beslutsfattandet ska ligga på respektive nämnd. Delegation till en automatiserad beslutsfunktion ska omfattas av samma regler som gäller för
nuvarande delegationsmöjligheter. Beslut i ärenden som överprövas
genom laglighetsprövning, beslut i ärenden som inte kan överklagas
och beslut i ärenden om upphandling bör, mot bakgrund av unionsrätten, inte omfattas av möjligheten till automatiserat beslutsfattande.
Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige
En ny lag om proportionella val i kommuner och regioner
Flertalet av bestämmelserna i lagen om proportionellt valsätt
(1992:339) härrör från en lag från 1913 och har mer eller mindre
okommenterat förts över till senare lagar. Det finns därför i stort
sett inte något stöd för rättstillämpningen i form av förarbeten. Mot
den bakgrunden föreslår utredningen en helt ny lag om proportionella val i kommuner och regioner med en egen författningskommentar
till stöd för lagens tillämpning. En ny lag ger bäst förutsättningar för
att åstadkomma ett ändamålsenligt och lättillämpat regelverk.
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Förslaget till ny lag innebär vissa förtydliganden och förändringar. Det ska klargöras att en förutsättning för att ersättare och
suppleanter ska kunna väljas proportionellt är att valet av ledamöter
varit proportionellt. Ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp (t.ex. ett parti eller en kartell) ska fastställas på samma sätt
som vid val inom riksdagen.
Däremot bör ordningen för hur de proportionella valen genomförs inte förändras. Den nuvarande ordningen för hur valen genomförs skiljer sig från vad som gäller för allmänna val men utredningen
finner att den nu gällande ordningen är att föredra framför en omvänd
ordning.
Inte heller ordningen för s.k. dubbelvalsavveckling ändras. Det
torde vara mycket ovanligt att någon väljs av fler än en valsedelsgrupp men om detta sker kan det hanteras på samma sätt som enligt
den nuvarande regleringen av sådana dubbelvalssituationer.
Även regleringen av gruppbeteckningar bör behållas oförändrad.
Detta innebär i och för sig att det fortsatt kommer att vara möjligt
att ingå i en valsedelsgrupp med andra partier utan att det finns någon
egentlig samverkan. En förändring på detta område bör dock enligt
utredningen inte genomföras eftersom de negativa effekterna i form
av påverkan på den fria nomineringsrätten och det förhållandet att
partierna stärks gentemot de enskilda ledamöterna med stor sannolikhet är större än fördelarna med en förändrad reglering.
En möjlighet till fyllnadsval avseende val till styrelse och nämnder
som genomförts proportionellt
Om en ledamot i en nämnd som har valts proportionellt avgår under
mandattiden inträder enligt nu gällande ordning en ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring.
Det kan få effekten att den avgångne ledamoten ersätts av någon från
ett annat parti än det parti som den avgångne ledamoten företrädde.
Det kan också leda till att ett parti blir utan representation i nämnden.
För att förhindra en sådan ordning föreslår utredningen att det i
6 kap. 20 § kommunallagen, 19 kap. 7 § föräldrabalken samt 3 kap. 6
och 25 §§ i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i
kommuner och regioner ska införas bestämmelser som gör det möjligt att ersätta en ledamot som valts proportionellt genom fyllnadsval. Vid fyllnadsvalen ska fullmäktige, så långt det är möjligt, säker17
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ställa att representationen i en nämnd inte förändras. Detta kommer
att medföra att en avgången ledamot i normalfallet ersätts av någon
från samma parti. Samtidigt ger regleringen tillräcklig flexibilitet för
att hantera undantagssituationer och skapar inget behov av att införa
regler om att partitillhörighet måste registreras.
Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige
Regleringen rörande ersättare i fullmäktige skiljer sig åt på flera punkter
mellan regionerna och kommunerna. B.la innebär reglerna att antalet
ersättare är fler i regionerna än i kommunerna. Vidare utses ersättarna enligt två olika regelverk. Ersättare i regionfullmäktige utses på
samma sätt som ersättare i riksdagen. För kommunerna däremot finns
det ett särskilt system, reglerat i vallagen (2005:837). Även reglerna
för indelning i valkretsar skiljer sig åt mellan regionerna och kommunerna.
Mot bakgrund av att reglerna om ersättare i fullmäktige i flera
avseenden skiljer sig åt mellan regionerna och kommunerna finner
utredningen inte någon anledning att göra reglerna om ersättares tjänstgöring enhetliga. Det har heller inte framkommit något om att regionerna upplever problem när det gäller att kunna kalla in ersättare till
fullmäktige. Någon ändring av regelverket bör därför inte göras.
De kommunala jävsbestämmelserna
Det finns i dag vissa skillnader i regleringen av jävsgrunderna mellan
kommunal och statlig sektor. De är inte sakligt motiverade och riskerar
att leda till att en jävsituation skulle kunna vara tillåten i kommunal
förvaltning men otillåten i den statliga. Utredningen föreslår därför
att bestämmelsen om jävsgrunderna i 6 kap. 28 § kommunallagen ska
anpassas till lydelsen av motsvarande bestämmelse i förvaltningslagen
(2017:900). På så sätt uppnås en enhetlig reglering. Skillnaderna mellan
kommunallagen och förvaltningslagen vad gäller regleringen av jäv
medför i övrigt inte något behov av anpassning.
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Överklagande av kommunala föreskrifter
Utredningen har kunnat identifiera en lag och två förordningar med
särskilda bestämmelser om överklagande av kommunala normbeslut
där det kan konstateras att bestämmelserna om överklagande är ofullständiga. Detta gäller både regleringen av överklagandetid och den
generella regleringen av hanteringen av sådana överklaganden. Mot
denna bakgrund finns det skäl att komplettera regleringen för att
säkerställa en ändamålsenlig hantering av överklaganden av de aktuella normbesluten.
Utredningen föreslår därför att förvaltningslagens bestämmelser
om rätt att överklaga, hur ett beslut överklagas, överklagandetid samt
myndigheternas handläggning av inkomna överklaganden ska tillämpas
på de aktuella överklagandena av kommunala föreskrifter. Det ska
därför i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, terrängkörningsförordningen (1975:1313) samt vägtrafikförordningen (1995:137) för
den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning
och höjd beredskap införas bestämmelser om att de aktuella bestämmelserna i förvaltningslagen ska tillämpas. Överklagandetiden ska beräknas från dagen då beslutet senast tillkännagetts.
Konsekvenser av utredningens förslag
Möjligheten till automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner har förutsättningar kommer att kunna medföra effektiviseringar.
Bl.a. innebär det en möjlighet att förkorta handläggningstiden så att
beslut kan fattas snabbare än i dag. Detta för med sig fördelar för
såväl kommuner och regioner som för enskilda intressenter.
Förslaget angående ordningen för val innebär sammantaget ett
mer ändamålsenligt och lättillämpat regelverk, framför allt genom
den nya lagen och att frågan om proportionellt valda ledamöter som
avgår kan hanteras enklare.
Ikraftträdande
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Vissa övergångsbestämmelser behövs bl.a. ska äldre bestämmelser tillämpas på val
som hållits före ikraftträdandet.
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Förslag till lag (2022:xx) om proportionella val
i kommuner och regioner

Härigenom föreskrivs följande.
Lagens tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna för och
förfarandet vid proportionella val i kommuner och regioner. Lagen
ska tillämpas i de fall det särskilt föreskrivits att val ska vara proportionella.
Förutsättningar för proportionella val
2 § Ett val ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar den kvot man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om
kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela tal.
Särskilt om val av ersättare och suppleanter
3 § Val av ersättare och suppleanter får vara proportionellt endast
om valet av ledamöter varit proportionellt.
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Valförrättare
4 § Den som är ordförande vid det sammanträde där beslut om proportionellt val fattas är valförrättare. En annan ledamot kan dock
utses att vara valförrättare.
Valförrättaren avgör ensam de frågor som uppstår vid genomförandet av valet.
Vidare ska, bland de väljande, utses en eller flera ledamöter att
biträda valförrättaren vid genomförandet av valet eller valen.
Valsedlar
Slutna valsedlar
5§

Valet ska ske med slutna valsedlar.

Valsedlarnas utformning
6 § Valsedlarna ska vara enkla, och omärkta samt lika till storlek,
material och färg.
Gruppbeteckning
7 § På valsedlarna ska det finnas en gruppbeteckning. Denna anges
som en beteckning i ord för en viss grupp av de väljande eller för en
viss meningsriktning.
Gruppbeteckningen ska anges närmast ovanför det eller de namn
som tas upp på valsedeln.
Namn som anges på valsedeln
8 § Om valsedeln innehåller namn på fler än en person, ska namnen
anges i en följd under varandra och förses med nummer som visar
ordningen mellan dem.
Varje person ska anges på ett sådant sätt att det klart framgår vem
som avses.
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Ogiltiga valsedlar
9 § En valsedel är ogiltig, om den
1. inte är sluten på det sätt som anges i 5 §,
2. inte är utformad i enlighet med 6 §, eller
3. inte upptar en gruppbeteckning på det sätt som anges i 7 §.
Namn på valsedeln som inte ska beaktas
10 § Ett namn på en valsedel ska anses obefintligt om
1. personen inte är valbar,
2. namnet är överstruket,
3. det inte klart framgår vem som avses, eller
4. ordningen mellan namnet och något annat namn på valsedeln
inte klart framgår.
Om valsedeln upptar flera namn än som valet avser, ska det eller
de sista övertaliga namnen anses obefintliga.
Slutförande av val en annan dag
Beslut om slutförande av val en annan dag
11 § Om valet inte kan slutföras samma dag eller det av någon annan
anledning är nödvändigt, får valförrättaren, när valsedlarna har avlämnats, bestämma att valet ska fortsätta och slutföras en annan dag.
Beslutet ska förenas med uppgift om tid och plats för slutförandet av valet och genast tillkännages de väljande. Beslutet behöver inte
tillkännages särskilt eller föregås av en kallelse.
Vittnen vid slutförande av valet en annan dag
12 § Om valet ska slutföras en annan dag ska, bland de väljande,
minst två personer utses för att, utöver valförrättarna, som vittnen
närvara vid valets slutförande.
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Förvaring av valsedlarna vid slutförande en annan dag
13 § De avlämnade valsedlarna ska förvaras i en valurna som förseglas i närvaro av de båda vittnena. Valförrättaren ska därefter se till
att den förvaras på en säker plats.
När valet slutförs ska valförrättaren i närvaro av vittnena särskilt
kontrollera att förseglingen inte har brutits.
Valsedelsgrupper
14 § När valsedlarna har lämnats ska de giltiga valsedlarna ordnas i
valsedelsgrupper. Valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en
valsedelsgrupp.
Därefter räknas antalet valsedlar i varje valsedelsgrupp. Antalet
utgör valsedelsgruppens röstetal.
Ordningen för fördelning och besättande av platser
15 § Inom varje valsedelsgrupp ska ordningen mellan namnen bestämmas.
Därefter ska platserna fördelas mellan grupperna och besättas.
Ordningen inom varje valsedelsgrupp
Hur ordningen bestäms
16 § Ordningen mellan namnen inom varje valsedelsgrupp ska, om
det behövs, bestämmas genom att ett jämförelsetal beräknas för dem
genom särskilda sammanräkningar enligt 18 §.
En lista för varje valsedelsgrupp
17 § Efter varje sammanräkning ska det namn som enligt 18 § har
fått det högsta jämförelsetalet föras upp på en lista för valsedelsgruppen, det ena under det andra. Namnen gäller i den ordningsföljd
som de har blivit uppförda på listan.
Sammanräkningen avslutas när listan innehåller lika många namn
som antalet platser som valet avser eller alla namn förts upp på listan.
24
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Jämförelsetal vid sammanräkningar inom en valsedelsgrupp
18 § Jämförelsetalet för namn som ska föras upp på valsedelsgruppens lista beräknas enligt följande.
Vid den första sammanräkningen gäller en valsedel för det namn
som står först på sedeln. Valsedlar med samma första namn bildar en
gruppering. Antalet valsedlar i varje gruppering utgör grupperingens
röstetal. Vid varje följande sammanräkning gäller en valsedel för det
namn som står först på sedeln, bortsett från namn som redan förts
upp på listan. Valsedlarna i de grupperingar som vid närmast föregående sammanräkning gällde för det namn som fördes upp på listan,
ska ordnas i grupperingar utifrån det namn som står först på sedeln,
bortsett från namn som redan förts upp på listan. Om det härigenom
bildas nya grupperingar ska röstetalen för dessa beräknas. De grupperingar som gällde för ett namn som inte fördes upp på listan ska
behållas oförändrade. Röstetal och jämförelsetal beräknas för de namn
som ska delta i sammanräkningen.
Röstetalet för ett namn är lika med röstetalet för den gruppering
eller det sammanlagda röstetalet för de grupperingar vilkas valsedlar
gäller för namnet.
Jämförelsetalet beräknas genom att namnets röstetal delas med
platstalet för den gruppering eller summan av platstalen för de grupperingar som gäller för namnet, ökat med 1.
En gruppering som ännu inte har fått ett namn uppfört på listan
har platstal 0. Övriga grupperingars platstal beräknas genom att grupperingens röstetal delas med det jämförelsetal som gällde när valsedlarna i grupperingen senast fick ett namn uppfört på listan.
Brutna tal som uppkommer vid delning beräknas med 2 decimaler. Den sista decimalsiffran får inte höjas.
Fördelning och besättande av en enskild plats
19 § Avser valet bara en plats, ska platsen tilldelas och besättas av
den som står främst på listan för den valsedelsgrupp som har högst
röstetal.
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Fördelning och besättande av flera platser
Fördelning av platser
20 § Avser valet flera platser, ska platserna fördelas mellan valsedelsgrupperna en i taget.
Den grupp som för varje sammanräkning får det högsta jämförelsetalet enligt 21 § tilldelas platsen.
Jämförelsetal vid tilldelning av platser mellan valsedelsgrupper
21 § Jämförelsetalet för en valsedelsgrupp är lika med gruppens
röstetal så länge gruppen inte har tilldelats någon plats.
Om en valsedelsgrupp har tilldelats en plats, beräknas jämförelsetalet genom att gruppens röstetal delas med det antal platser som
gruppen har tilldelats, ökat med 1.
Om en person har fått platser från två valsedelsgrupper, ska vardera platsen dock bara anses som en halv plats vid beräkningen av
antalet platser som har tilldelats. Om någon har fått platser från tre
grupper, ska varje sådan plats räknas som en tredjedels plats, och så
vidare efter samma grund.
Besättande av platser
22 § När en valsedelsgrupp tilldelats en plats ska den genast besättas
med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen.
Detta gäller också om den som är berättigad till platsen redan har
fått en plats från en eller flera andra grupper.
Valsedelsgrupp som tilldelats platser för samtliga namn
23 § Om en valsedelsgrupp har tilldelats så många platser som motsvarar antalet namn på gruppens lista, ska gruppen inte längre delta i
den fortsatta fördelningen.
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Lika röstetal eller jämförelsetal
24 § Vid lika röstetal eller jämförelsetal ska avgörandet ske genom
lottning.
Inträdesordningen för ersättare
25 § När ersättare har utsetts genom proportionella val ska de tjänstgöra enligt följande:
1. En ersättare som har utsetts från en valsedelsgrupp med samma
gruppbeteckning som den grupp från vilken den frånvarande ledamoten är vald, har företräde framför andra ersättare. Om ingen sådan
ersättare kan inträda ska ersättare från valsedelsgruppen med högst
röstetal ha företräde. Därefter ska ersättare från valsedelsgruppen
med näst högst röstetal ha företräde och så vidare efter samma grund.
2. Inom samma valsedelsgrupp ska ersättarna tjänstgöra i den
ordning de förts upp på gruppens lista enligt 17 §.
En ledamot eller en ersättare som har tilldelats en plats från två
eller flera grupper, ska anses vald för den grupp från vilken ledamoten eller ersättaren först blev tilldelad platsen.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Genom lagen upphävs lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7 § rättegångsbalken ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
7§
Val av nämndemän i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.
Val av nämndemän i hovrätt förrättas av regionfullmäktige.
I Gotlands län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.
Valet ska vara proportionellt,
Valet ska vara proportionellt,
om det begärs av minst så många om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal väljande som motsvarar det tal
man får om samtliga väljandes man får om samtliga väljandes
antal delas med det antal perso- antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Be- ner valet avser ökat med 1. Bestämmelser om förfarandet vid stämmelser om förfarandet vid
sådant proportionellt val finns i sådant proportionellt val finns i
lagen (1992:339) om proportio- lagen (2022:xx) om proportionella
nellt valsätt.
val i kommuner och regioner.
Vid val av nämndemän ska det eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk
bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en
allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

28

SOU 2021:16

1.3

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 7 § föräldrabalken ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.
7§
Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare
väljas för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det,
då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.
Avgår sådan ledamot i överAvgår överförmyndare, ersättförmyndarnämnd som har utsetts are för överförmyndare eller ledavid proportionellt val under den mot i överförmyndarnämnden,
för honom bestämda tjänstgörings- ska fyllnadsval hållas för den återtiden, inkallas till ledamot den stående delen av tjänstgöringsersättare som enligt den mellan er- tiden.
sättarna bestämda ordningen bör
inträda. Den ersättare som sålunda
har inkallats tjänstgör under den
tid som återstått för den avgångne.
Avgår överförmyndare, ersättOm ledamoten har utsetts vid
are för överförmyndare eller leda- ett proportionellt val, ska fullmäkmot som ej har utsetts vid pro- tige, så långt som det är möjligt,
portionellt val, anställes fyllnadsval säkerställa att representationen i
för den återstående delen av tjänst- nämnden inte förändras.
göringstiden.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Bestämmelserna i 19 kap. 7 § ska tillämpas i sin äldre lydelse för
ledamöter som valts före ikraftträdandet.

29

Författningsförslag

1.4

SOU 2021:16

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 37 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

37 kap.
2§
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna.
Vice ordföranden tjänstgör vid förfall för ordföranden i dennes ställe.
Vid förfall för både ordföranden och vice ordföranden förordnas
tillfällig ersättare av Kriminalvården. Ordföranden, vice ordföranden
och tillfällig ersättare ska vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.
Övriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika många
ersättare. Val förrättas av kommunfullmäktige, om övervakningsnämndens verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars
av regionfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde
även finns en kommun som inte ingår i en region, förrättas valet av
regionfullmäktige och kommunfullmäktige med den fördelning dem
emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Ingår
flera län eller delar av län i övervakningsnämnds verksamhetsområde,
fastställer regeringen efter samma grunder antalet ledamöter och
ersättare för varje län eller del av län.
Regionfullmäktiges och komRegionfullmäktiges och kommunfullmäktiges val av ledamö- munfullmäktiges val av ledamöter eller ersättare ska vara pro- ter eller ersättare ska vara proportionellt, om det begärs av portionellt, om det begärs av
minst så många ledamöter i minst så många ledamöter i
regionfullmäktige eller kommun- regionfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar den fullmäktige som motsvarar den
kvot, vilken erhålls om antalet kvot, vilken erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med närvarande ledamöter delas med
det antal personer som valet av- det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett ser, ökat med 1. Om kvoten är ett
brutet tal, ska den avrundas till brutet tal, ska den avrundas till
närmast högre hela tal. Bestäm- närmast högre hela tal. Bestäm-
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melser om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns i lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska det vid valet även
bestämmas i vilken ordning de
ska kallas till tjänstgöring.

melser om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns i lagen
(2022:xx) om proportionella val i
kommuner och regioner. Om ersättarna inte väljs proportionellt,
ska det vid valet även bestämmas
i vilken ordning de ska kallas till
tjänstgöring.
Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om en
ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens utgång, inträder en ersättare enligt den ordning mellan ersättarna som
har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som inte har
utsetts vid proportionellt val, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av tiden. Tillfällig ersättare förordnas för högst sex månader.
När ledamot eller ersättare ska utses ska övervakningsnämnden göra
anmälan om det till den som ska utse honom eller henne.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §
Nämndemän utses genom val. Val förrättas av regionfullmäktige.
I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.
Valet ska vara proportionellt,
Valet ska vara proportionellt,
om det begärs av minst så många om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal väljande som motsvarar det tal
man får om samtliga väljandes man får om samtliga väljandes
antal delas med det antal perso- antal delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om ner valet avser ökat med 1. Om
förfarandet vid sådant proportio- förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen nellt val finns bestämmelser i
(1992:339) om proportionellt val- lagen (2022:xx) om proportionella
sätt.
val i kommuner och regioner.
Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts
till nämndemän i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat
fall, om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman i den
kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.
Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren
får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234)
om nämnder för vissa trafikfrågor

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
En nämnds beslut enligt 1 §
En nämnds beslut enligt 1 §
får överklagas till länsstyrelsen.
får överklagas till länsstyrelsen.
Vid överklagande av beslut enligt
1 § första stycket ska 42–48 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas. Överklagandetiden enligt 44 §
förvaltningslagen ska räknas från
den dag då beslutet tillkännagetts.
Har beslutet tillkännagetts vid mer
än ett tillfälle, räknas tiden från
dagen för det senast föreskrivna tillkännagivandet.
Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut får inte överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får
överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.
Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.
En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut
som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner
och regioner

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5, 6, 23, 25 och 35 §§ lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
5§
De indelningsdelegerade och deras ersättare väljs bland dem som
är ledamöter eller ersättare i fullmäktige i ändringsberörda kommuner
och regioner.
Under de förutsättningar som
Under de förutsättningar som
anges i 2 § lagen (1992:339) om anges i lagen (2022:xx) om proproportionellt valsätt ska valet vara portionella val i kommuner och
proportionellt. Om ersättarna inte regioner ska valet vara proportioväljs proportionellt, ska det vid nellt. Om ersättarna inte väljs
valet bestämmas i vilken ordning proportionellt, ska det vid valet
ersättarna ska tjänstgöra.
bestämmas i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra.
6§
Om en indelningsdelegerad avgår, ska fyllnadsval hållas.
Om den indelningsdelegerade
Om den indelningsdelegerade
har utsetts vid ett proportionellt har utsetts vid ett proportionellt
val, inträder i stället en ersättare i val, ska fullmäktige, så långt som
enlighet med den ordning som har det är möjligt, säkerställa att reprebestämts för ersättarnas tjänstgöring. sentationen bland de indelningsdelegerade inte förändras.
23 §
Under de förutsättningar som
Under de förutsättningar som
anges i 2 § lagen (1992:339) om anges i lagen (2022:xx) om proproportionellt valsätt ska valet till portionella val i kommuner och
utskott vara proportionellt. Om regioner ska valet till utskott vara
ersättarna inte väljs proportio- proportionellt. Om ersättarna inte
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nellt, ska indelningsdelegerade bestämma i vilken ordning som de
ska tjänstgöra.
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väljs proportionellt, ska indelningsdelegerade bestämma i vilken
ordning som de ska tjänstgöra.

25 §
Om en ledamot avgår, ska fyllnadsval hållas.
Om ledamoten har utsetts
Om ledamoten har utsetts vid
vid ett proportionellt val, inträ- ett proportionellt val, ska indelder i stället en ersättare i enlighet ningsdelegerade, så långt som det
med den ordning som har bestämts är möjligt, säkerställa att represenför ersättarnas tjänstgöring.
tationen i utskottet inte förändras.
35 §
Under de förutsättningar som
Under de förutsättningar som
anges i 2 § lagen (1992:339) om anges i lagen (2022:xx) om proproportionellt valsätt ska valet av portionella val i kommuner och
revisorer vara proportionellt.
regioner ska valet av revisorer vara
proportionellt.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 6 och 25 §§ ska tillämpas i sin äldre
lydelse för indelningsdelegerade och ledamöter som valts före ikraftträdandet.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1981:324)
om medborgarvittnen

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1981:324) om medborgarvittnen
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och
för den tid som fullmäktige bestämmer.
Valet ska vara proportionellt,
Valet ska vara proportionellt,
om det begärs av minst så många om det begärs av minst så många
ledamöter som motsvarar den ledamöter som motsvarar den
kvot som erhålls om antalet när- kvot som erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det varande ledamöter delas med det
antal personer som valet avser, antal personer som valet avser,
ökat med 1. Om kvoten är ett ökat med 1. Om kvoten är ett
brutet tal, ska den avrundas till brutet tal, ska den avrundas till
närmast högre hela tal. Bestäm- närmast högre hela tal. Bestämmelser om förfarandet vid sådant melser om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns i lagen proportionellt val finns i lagen
(1992:339) om proportionellt val- (2022:xx) om proportionella val i
sätt.
kommuner och regioner.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Förslag till lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
3§
Av antalet huvudmän ska hälften, i enlighet med närmare föreskrifter i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av
huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa
huvudmän ska vara insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i
samband med sparbankens bildande. En huvudman som står i tur att
avgå får inte delta i valet för besättande av hans eller hennes egen plats.
Ska flera korporationer förrätta val av huvudmän ska, om inte
särskilda skäl föranleder något annat, fördelningen av antalet mandat
mellan dem ske efter det invånarantal som de företräder.
Bestämmelserna i 2 § lagen
Bestämmelserna
i
lagen
(1992:339) om proportionellt val- (2022:xx) om proportionella val i
sätt ska tillämpas också på kom- kommuner och regioner ska
munfullmäktiges och regionfull- tillämpas också på kommunfullmäktiges val av huvudmän.
mäktiges och regionfullmäktiges
val av huvudmän.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §
Ledamöter och ersättare i förLedamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- bundsstyrelsen utses av kommunoch regionfullmäktige, Försäk- och regionfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsför- ringskassan och av Arbetsförmedlingen. När ledamöter eller medlingen. När ledamöter eller
ersättare ska utses för kommun ersättare ska utses för kommun
och region ska det, under de förut- och region ska det, under de förutsättningar som anges i 2 § lagen sättningar som anges i lagen
(1992:339) om proportionellt val- (2022:xx) om proportionella val i
sätt, ske genom proportionellt val. kommuner och regioner, ske genom
proportionellt val.
Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast
den som är
1. ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. anställd vid Arbetsförmedlingen.
När det utses ersättare i styrelsen ska det bestämmas i vilken ordning de ska kallas till tjänstgöring.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 58 §, 6 kap. 20, 28, 31, 37, 38 och
42 §§ samt 9 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
58 §
Om det begärs av det antal
Under de förutsättningar som
väljande som anges i 2 § lagen anges i lagen (2022:xx) om pro(1992:339) om proportionellt val- portionella val i kommuner och
sätt ska följande val vara propor- regioner ska följande val vara protionella:
portionella:
1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
2. val av revisorer som avses i 12 kap. 4 och 5 §§,
3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,
4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för ekonomiska
föreningar eller stiftelser, och
5. val av revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer som
ska granska styrelsens förvaltning i aktiebolag, ekonomiska föreningar
och stiftelser.
Första stycket 1 ska inte gälla vid val till en nämnd som avses i
6 kap. 2 § 2, om två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige vid inrättandet av nämnden har röstat för att ledamöter i
nämnden ska väljas på någon annan grund än partipolitisk.
6 kap.
20 §
Om en ledamot avgår under mandattiden, ska fyllnadsval hållas.
Om ledamoten har utsetts vid
Om ledamoten har utsetts vid
ett proportionellt val, inträder ett proportionellt val, ska fulli stället en ersättare i enlighet med mäktige, så långt som det är möjden ordning som har bestämts för ligt, säkerställa att representationen
ersättarnas tjänstgöring.
i nämnden inte förändras.
Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda
enligt 4 kap. 10 §, ska val av nya ledamöter och ersättare hållas.
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28 §
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller
1. han eller hon eller någon
henne själv eller hans eller hennes närstående är part i ärendet eller
make, sambo, förälder, barn eller annars kan antas bli påverkad av
syskon eller någon annan närstå- beslutet i en inte oväsentlig utende eller om ärendets utgång kan sträckning,
väntas medföra synnerlig nytta
eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon
2. han eller hon eller någon
närstående är ställföreträdare för närstående är eller har varit ställden som saken angår eller för någon företrädare eller ombud för en part
som kan vänta synnerlig nytta eller i ärendet eller för någon annan
skada av ärendets utgång,
som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han
eller hon själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan
som ombud eller mot ersättning
biträtt någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon sär4. det finns någon annan särskild omständighet som är ägnad skild omständighet som gör att
att rubba förtroendet för hans eller hans eller hennes opartiskhet i
hennes opartiskhet i ärendet.
ärendet kan ifrågasättas.
31 §
Om ett ärende hos en nämnd
Om ett ärende hos en nämnd
berör ett aktiebolag där kommu- berör ett aktiebolag där kommunen eller regionen äger minst hälf- nen eller regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse ten av aktierna eller en stiftelse
där kommunen eller regionen ut- där kommunen eller regionen utser minst hälften av styrelseleda- ser minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som handläg- möterna, ska den som handlägger ärendet inte anses jävig enligt ger ärendet inte anses jävig enligt
28 § 2 eller 5 enbart på grund av 28 § 2 eller 4 enbart på grund av
att han eller hon är ställföreträ- att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen dare för bolaget eller stiftelsen
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eller på något annat sätt är knuten
dit. Detta gäller inte när en nämnd
handlägger ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskilda.
Den som handlägger ett ärende
hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt 28 § 5 enbart på
grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen
av ärendet hos en annan nämnd.
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eller på något annat sätt är knuten
dit. Detta gäller inte när en nämnd
handlägger ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskilda.
Den som handlägger ett ärende
hos en nämnd ska inte heller anses jävig enligt 28 § 4 enbart på
grund av att han eller hon tidigare
har deltagit i handläggningen av
ärendet hos en annan nämnd.

37 §
En nämnd får uppdra åt preEn nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller sidiet, ett utskott, en ledamot, en
ersättare att besluta på nämndens ersättare eller en automatiserad bevägnar i ett visst ärende eller en slutsfunktion att besluta på nämnviss grupp av ärenden. En nämnd dens vägnar i ett visst ärende eller
får även uppdra åt en anställd att en viss grupp av ärenden. En
besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.
nämnd får även uppdra åt en
anställd att besluta enligt 7 kap.
5–8 §§.
38 §
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning
eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats
över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Delegation till en automatiserad beslutsfunktion får inte heller
ske när det gäller
1. ärenden som överklagas enligt
bestämmelserna i 13 kap.,
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2. ärenden som enligt lag eller
annan författning inte får överklagas, eller
3. ärenden om upphandling.
42 §
En nämnd ska välja utskott
En nämnd ska välja utskott
bland ledamöterna och ersättarna bland ledamöterna och ersättarna
i nämnden. Bestämmelserna i 2 § i nämnden. Bestämmelserna i lagen
lagen (1992:339) om proportio- (2022:xx) om proportionella val i
nellt valsätt ska då tillämpas.
kommuner och regioner ska då
tillämpas.
9 kap.
8§
Om det begärs av det antal
Om det begärs av det antal
väljande som anges i 2 § lagen väljande som anges i lagen
(1992:339) om proportionellt val- (2022:xx) om proportionella val i
sätt ska val av ledamöter och kommuner och regioner ska val av
ersättare i den beslutande försam- ledamöter och ersättare i den belingen samt revisorer vara propor- slutande församlingen samt revitionella.
sorer vara proportionella.
Om inte något annat följer av förbundsordningen ska det som
sägs i första stycket tillämpas när den beslutande församlingen väljer
ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder och de
beslutande organens beredningar samt revisorer.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Bestämmelserna i 6 kap. 20 § ska tillämpas i sin äldre lydelse
för ledamöter som valts före ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats eller tillkännagetts före ikraftträdandet.
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1.12

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring
i terrängkörningsförordningen (1975:1313)

Härigenom föreskrivs att 24 § terrängkörningsförordningen
(1975:1313) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

24 §
Beslut enligt 15 och 16 §§ får överklagas till regeringen.
Vid sådant överklagande ska 42–
48 §§ förvaltningslagen (2017:900)
tillämpas. Överklagandetiden enligt
44 § förvaltningslagen ska räknas
från den dag då beslutet tillkännagetts. Har beslutet tillkännagetts vid
mer än ett tillfälle, räknas tiden
från dagen för det senast föreskrivna
tillkännagivandet.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
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Förslag till förordning om ändring
i vägtrafikförordningen (1995:137) för den
kommunala organisationen för räddningstjänst
under utbildning och höjd beredskap

Härigenom föreskrivs att 21 § vägtrafikförordningen (1995:137) för
den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning
och höjd beredskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §
Beslut i frågor som avses i
Beslut i frågor som avses i
14 § får överklagas hos länsstyr- 14 § får överklagas hos länsstyrelsen. Även Transportstyrelsen elsen. Även Transportstyrelsen
får överklaga sådana beslut. Över- får överklaga sådana beslut.
klagande av Transportstyrelsen är
inte inskränkt till viss tid.
Vid sådant överklagande ska 42–
48 §§ förvaltningslagen (2017:900)
tillämpas. Överklagandetiden enligt
44 § förvaltningslagen ska räknas
från den dag då beslutet tillkännagetts. Har beslutet tillkännagetts
vid mer än ett tillfälle, räknas tiden
från dagen för det senast föreskrivna
tillkännagivandet. Överklagande
av Transportstyrelsen är dock inte
inskränkt till viss tid.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
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Utredningens uppdrag
och dess genomförande

2.1

Utredningens uppdrag

Utredningens uppdrag framgår av direktiven (dir. 2020:10), se
bilaga 1. Enligt direktiven ska utredaren ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och
regioner. Därvid ska särskilt övervägas hur ett automatiserat beslutsfattande bör förenas med principerna för det kommunala beslutsfattandet, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
och EU:s dataskyddsförordning. Vidare ska utredaren analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige och analysera och
särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att ledamöter, valda
av fullmäktige, som avgår från ett kommunalt organ får en ersättare
som tillhör samma parti. Utredaren ska också analysera och ta ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om tjänstgöring för
ersättare i regionfullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering
för kommunfullmäktige, analysera om kommunallagens jävsbestämmelser bör anpassas till förvaltningslagen samt kartlägga samtliga författningar som innehåller överklagbara kommunala normbeslut. Utredningen ska lämna nödvändiga författningsförslag.
Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är
lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från
politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande
i kommuner och regioner.
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Utredningens arbete

Arbetet påbörjades i mars 2020.
Utredningen har haft fyra sammanträden med den parlamentariska referensgruppen. Referensgruppen har inte haft några erinringar
mot flertalet förslag men vissa ledamöter har på några områden framfört avvikande synpunkter. Dessa redovisas i de aktuella avsnitten.
Utredningen har vidare haft sju sammanträden med expertgruppen.
Under hösten 2020 har jag och sekreteraren haft möten med
Göteborgs, Karlshamns och Åre kommuner samt med Region
Jönköpings län för att ta del av deras erfarenheter av proportionella
val. Vi har också haft ett möte med Integritetsskyddsmyndigheten
om frågan om automatiserat beslutsfattande. Vi har även träffat en
företrädare för Akademikerförbundet SSR angående förbundets inställning till denna fråga. Vi har också besökt Sveriges Kommuner och
Regioner för att diskutera olika alternativ till lösningar på aktualiserade frågor.
Jag och sekreteraren har också haft ett möte med de båda professorerna i matematik Svante Janson och Svante Linusson för att
diskutera olika metoder för utseende av ledamöter i ett val. De har
också kommit med värdefulla synpunkter på lagförslaget och på de
exempel som finns i bilaga 2.
Sekreteraren har haft ett möte med Socialstyrelsen angående
myndighetens syn på användandet av automatiserat beslutsfattande
i socialtjänsten. Därtill har han haft kontakter med Försäkringskassan,
Skatteverket och Transportstyrelsen angående myndigheternas användande av automatiserat beslutsfattande.
Jag och sekreteraren medverkade hösten 2020 på ett seminarium
arrangerat av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle under rubriken
Automatisering av beslut i kommunal förvaltning.
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3.1

Bakgrund

3.1.1

Utredningens uppdrag

Regeringen anför i utredningens direktiv (dir. 2020:10) att kommunal förvaltning, på samma sätt som statliga myndigheter, bör ha
möjlighet att använda sig av automatiserat beslutsfattande. Det anges att automatiserat beslutsfattande kan utgöra ett bra verktyg för
att ta vara på digitaliseringens möjligheter och öka förvaltningens
effektivitet. En enhetlig reglering av beslutsfattande inom statlig och
kommunal förvaltning bör eftersträvas, om det inte finns särskilda
skäl för något annat. Utredningen ska
• ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande
kan införas i kommuner och regioner,
• särskilt överväga hur ett automatiserat beslutsfattande bör förenas med principerna för det kommunala beslutsfattandet, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och
den allmänna dataskyddsförordningen1, och
• föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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Hemställan från Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inkom i maj 2019 med en
skrivelse till regeringen ”Hemställan om ändring i kommunallagen
med anledning av bestämmelse i 28 § förvaltningslagen om automatiserat beslutsfattande”2
SKR anför att behovet av att automatisera administrativa uppgifter i kommuners och regioners verksamhet är stort. Gällande bestämmelser innebär att de tekniska möjligheter som finns för detta
inte kan nyttjas fullt ut.
SKR begär i skrivelsen att en reglering om automatiskt beslutsfattande motsvarande den i 28 § förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL, ska tas in i kommunallagen (2017:725), förkortad KL.
Det finns enligt förbundets mening inget skäl till den diskrepans i
regler för beslutsfattande mellan å ena sidan statliga och å den andra
sidan kommunala förvaltningsmyndigheter som uppstått genom 28 §
förvaltningslagen.

3.2

Kommuner och regioner

3.2.1

Kommuner och regioner ur ett historiskt perspektiv

Den kommunala organisationen
I ett internationellt perspektiv utmärker sig Sverige genom att förhållandevis många uppgifter som i andra länder utförs av staten eller
i privat regi utförs av kommuner och regioner. Den kommunala
självstyrelsen får också betraktas som relativt stark i Sverige även i
förhållande till jämförbara länder som Norge och Danmark.
De moderna svenska kommunerna kan sägas ha tillkommit genom
1862 års kommunalförordningar. I och med dessa blev kommuner
självständiga juridiska personer och landstingen tillkom som ny organisation vid sidan av städer och landskommuner. Kommunerna kan
dock spåras betydligt längre tillbaka i tiden än så, nämligen till de
menigheter som verkade inom byn, häradet, landskapet eller socknen
och som skötte sådana angelägenheter som angick menigheten i dess
helhet (A. Bohlin, Kommunalrättens grunder, 7 u. s. 19). Det fanns
fyra kommunalförordningar: en om kommunalstyrelse på landet, en
2

Dnr Fi2019/02521.
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om kommunalstyrelse i staden, en om kyrkostämma, kyrkoråd och
skolråd samt en om landsting.
Kommunerna var ursprungligen små. Strukturen utgick från den
kyrkliga sockenstrukturen, vilket gjorde att antalet kommuner var
stort. Framför allt ute i landet sköttes de kommunala uppgifterna helt
av de förtroendevalda utan några anställda. På landsbygden kunde
i stället för fullmäktige också användas kommunalstämma, där alla
röstberättigade deltog och fattade beslut. Det var dock enbart män
som hade rösträtt. För rösträtt krävdes därutöver en viss förmögenhet eller inkomst.
Under 1940-talet initierades den första större sammanslagningsreformen när riksdagen fattade principbeslutet om att genomföra den
s.k. Storkommunreformen (som genomfördes vid årsskiftet 1951/1952),
vilken innebar att antalet kommuner minskade från 2 498 till 1 037.
Reformen innebar att ingen kommun skulle ha mindre än 2 000 invånare. På detta sätt blev städer och landskommuner mer lika. Mot
denna bakgrund tillkom 1953 års kommunallag (1953:753) som var
en gemensam lag för städer och landskommuner. Det direktdemokratiska systemet med kommunalstämma avskaffades.
Utbyggnaden av välfärdsstaten och särskilt beslutet om att införa
en nioårig grundskola gjorde att det uppkom ett behov av ytterligare
kommunindelningsreformer under 1960-talet. I motsats till andra
länder där uppgifterna lades på staten blev i Sverige kommunerna
ansvariga för uppgifterna. För att kunna hantera de nya uppgifterna
behövde kommunerna slås samman till större enheter, vilket skedde
genom den s.k. Kommunblocksreformen. Utgångspunkten för denna
var att en kommun skulle ha minst 8 000 invånare. Reformen ledde
till att antalet kommuner minskade till som lägst 274 år 1974. Antalet har därefter ökat något genom delningar och uppgår för närvarande till 290.
Principer för det kommunala beslutsfattandet
I de många små kommuner som fanns före strukturreformerna
fattade de förtroendevalda kollektivt alla beslut. Det var också de
som utförde alla uppgifter. Författningsregleringen av det kommunala beslutsfattandet byggde därför på principen att samtliga beslut
fattades kollektivt av de förtroendevalda.
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Antalet kommunalt anställda ökade kraftigt mellan 1950- och
1970-talen. I lagstiftningen fanns vid denna tid också krav på att det
skulle finnas professionella ledamöter i vissa kommunala nämnder.
De hade också rätt att reservera sig mot de beslut i vilka de deltog.
Genom 1977 års kommunallag (1977:179) skapades en gemensam
kommunallag för kommuner och landsting. I och med denna försvann
dessa rester av tjänstemannainflytande ur lagstiftningen (SOU 2015:24
s. 143). De efterföljande kommunallagarna har fortsatt byggt på principen att kommunala beslut som huvudregel ska fattas kollektivt av
de förtroendevalda även om möjligheterna till delegation av beslutsfattandet byggts ut.
I anslutning till införandet av 1991 års kommunallag (1991:900)
uttalades i förarbetena att utvecklingen utan tvekan gått mot en förskjutning i förhållandet mellan de förtroendevalda och anställda och
att den traditionella lekmannaförvaltningen alltmer var på väg att
ersättas av en professionell förvaltning (prop. 1990/91:117 s. 89).
3.2.2

Den kommunala organisationen

Grunderna för den kommunala organisationen
I regeringsformen finns bestämmelser om kommunerna i framför allt
1 och 14 kap. Av 1 kap. 7 § framgår att det i riket finns kommuner
på lokal och regional nivå. I 14 kap. finns närmare bestämmelser om
kommunerna. Enligt 14 kap. 1 § utövas beslutanderätten i kommunerna av valda församlingar. I 1 kap. 8 § sägs att det för den offentliga
förvaltningen finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
Av 14 kap. 2 § framgår att kommunerna sköter lokala och regionala
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens
grund och att närmare bestämmelser om detta finns i lag. Bestämmelser om kommunernas och regionernas organisation och kompetensfördelning mellan olika organ finns framför allt i kommunallagen.
I varje kommun och region finns alltså en beslutande politisk
församling, fullmäktige, som är det högsta beslutande organet. Därutöver finns ett antal politiskt tillsatta organ – styrelsen och övriga
nämnder – vilka har hand om kommunens eller regionens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. Styrelsen utgör en nämnd med
särskilda uppgifter. Med nämnd avses alltså såväl styrelsen som övriga
nämnder enligt kommunallagen. Vissa bestämmelser gäller dock en-
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bart för styrelsen (se t.ex. 6 kap. 8–15 §§ KL). Kommuner och regioner
kan också samverka med andra kommuner och regioner genom politiskt tillsatta organ i form av gemensamma nämnder och kommunalförbund (3 kap. 8 och 9 §§ KL). Utöver detta kan kommuner och
regioner också, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna
skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt till privata utförare (3 kap. 11 och 12 §§ KL).
Fullmäktiges uppgifter
Fullmäktige är det högsta beslutande organet. Fullmäktige fattar
beslut av mer grundläggande natur eller av mer generell räckvidd.
Det handlar främst om beslut där det politiska momentet är avgörande.
Enligt kommunallagens definition beslutar fullmäktige i alla ärenden
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (5 kap. 1 § första
stycket KL). Sådana fullmäktigeärenden är främst
• mål och riktlinjer för verksamheten,
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
• nämndernas organisation och verksamhetsformer,
• val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
• val av revisorer,
• grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
• årsredovisning och ansvarsfrihet,
• folkomröstning i kommunen eller regionen, och
• extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kommunallagen eller i andra författningar (5 kap. 1 § andra stycket KL). Exempel på sådana beslut är beslut om att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ
och beslut om att anta en översiktsplan (10 kap. 1 § KL resp. 3 kap.
19 § plan- och bygglagen [2010:900]).
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Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs
för att fullgöra kommunens eller regionens uppgifter enligt lag eller
annan författning och för övrig verksamhet (3 kap. 4 § KL). Vissa
nämnder måste dock enligt lag finnas. Exempelvis ska det i varje
kommun finnas en valnämnd (3 kap. 3 § vallagen [2005:837]). Vidare
ska det i varje kommun och region finnas en eller flera nämnder, s.k.
patientnämnder, som har till uppgift att stödja och hjälpa patienter
inom hälso- och sjukvården och tandvården (1 § lagen [2017:372]
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården). Fullmäktige
beslutar om nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden om inget annat framgår av lag eller annan författning (6 kap.
2 § första stycket KL). Fullmäktige har möjlighet att delegera sin
beslutanderätt till en nämnd. Delegationen kan gälla ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket
kommunallagen eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna (5 kap. 2 § KL).
Nämndernas uppgifter
Nämnderna är de organ genom vilka kommuner och regioner fullgör
sina uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet (3 kap. 4 § KL). De har också till uppgift att bereda fullmäktiges ärenden och att verkställa fullmäktiges beslut (6 kap. 4 § KL).
Nämnderna har också en självständig beslutanderätt genom att de
beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som en nämnd
enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 § KL).
Nämnderna har således ansvar och mandat för att fatta beslut som
avser förvaltningens pågående verksamhet. Frågor som enligt lag eller
annan författning ska avgöras av en nämnd handlar ofta om myndighetsutövning, som t.ex. beviljande av försörjningsstöd eller bygglov
(beträffande begreppet myndighetsutövning se avsnitt 3.3.1). Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat. De ska då
redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag (5 kap.
2 § och 6 kap. 4 § KL).
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Särskilt om styrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens respektive regionens ledande förvaltningsorgan. Till styrelsens mera övergripande uppgifter hör att leda och
samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av övriga
nämnder, kommunalförbund och kommunala företag (6 kap. 1 § KL).
Styrelsen ska även följa frågor av betydelse för kommunens eller
regionens utveckling och ekonomiska ställning (6 kap. 11 § KL). Fullmäktige får också besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt
angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen
får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders
myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt
rör enskilda (6 kap. 8 § KL).

3.3

Regelverket för det kommunala beslutsfattandet

3.3.1

Grundläggande reglering och begrepp

Grundläggande reglering
Den grundläggande regleringen för det kommunala beslutsfattandet
finns i förvaltningslagen och kommunallagen.
Förvaltningslagen gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos
domstolarna (1 § första stycket). Lagens bestämmelser om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet
hos förvaltningsmyndigheter och domstolar (1 § andra stycket).
Kommunallagen innehåller bl.a. bestämmelser om kommuner och
regioners organisation, interna ansvarsfördelning och om beslutsfattandet.
Förvaltningslagen och kommunallagen ger tillsammans grunderna
för vad som gäller för kommunalt beslutsfattande. Mot bakgrund av
den kommunala självstyrelsen gäller flera av handläggningsreglerna i
förvaltningslagen inte kommuners och regioners beslutsfattande i
sådana ärenden som kan överklagas genom laglighetsprövning i enlighet med 13 kap. kommunallagen (2 § FL). Beträffande begreppet ”laglighetsprövning”, se under rubriken ”Överklagande av kommunala
beslut”. För kommuner och regioner uppkommer därför situationen
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att regelverket i förvaltningslagen inte alltid ska tillämpas i sin helhet. Kommunallagen innehåller också specialreglering av en del frågor
som är generellt reglerade i förvaltningslagen, t.ex. om jäv.
Begreppet myndighetsutövning
I den nu gällande förvaltningslagen har begreppet myndighetsutövning utmönstrats (se SOU 2010:29 s. 99–110 och prop. 2016/17:180
s. 46–56). Det används dock i regeringsformen och i annan lagstiftning. Även i kommunallagen används begreppet.
I 1971 års förvaltningslag (1971:90) fanns i 3 § en uttrycklig definition. Det ska vara fråga om en utövning av en befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller
annat jämförbart förhållande. Typiska utslag av myndighetsutövning
är beslut, varigenom den enskilde åläggs att göra, tåla eller underlåta
något. Även ett gynnande beslut kan utgöra resultat av myndighetsutövning, om den enskilde för att uppnå den önskade förmånen är
tvungen att vända sig till en myndighet och myndighetens tillämpning
av offentligrättsliga regler blir avgörande för utgången (prop. 1971:30
del 2 s. 331).
Överklagande av kommunala beslut
Av tradition förekommer två olika former för överklagande av kommunala beslut, laglighetsprövning (tidigare kommunalbesvär) och förvaltningsrättsligt överklagande (tidigare självförvaltningsbesvär/förvaltningsbesvär).
Bakgrunden till regleringen är att kommuner och regioner dels
ägnar sig åt förvaltning som grundar sig på deras allmänna befogenhet att sköta angelägenheter av allmänt intresse (oreglerad förvaltning),
dels sköter förvaltningsuppgifter som bestämts i lag (specialreglerad
förvaltning). Beslut inom den oreglerade förvaltningen överklagas
genom laglighetsprövning och inom den specialreglerade oftast genom
förvaltningsrättsligt överklagande.
Den specialreglerade förvaltningen benämndes tidigare självförvaltning eller offentlig förvaltning. Enligt detta synsätt fungerade de
lokala organen som av statsmyndigheterna underställda lokala myndigheter som skötte angelägenheter som annars skulle ankommit på
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statliga organ (H. Sundberg, Kommunalrätt s. 36, 293 och 300). De
ansågs därför utöva av staten delegerad makt, alltså i själva verket
statlig makt varför dessa beslut också skulle överklagas i samma ordning som gällde för motsvarande av statliga myndigheter fattade beslut.
Om förvaltningsrättsligt överklagande tillämpas för ett kommunalt beslut prövas det enligt samma principer som vid överklagande
av statliga myndigheters beslut. Det innebär bl.a. att den överprövande instansen normalt sett kan ändra kommunens beslut på det sättet
att det ersätts med ett annat beslut. Den överprövande instansen kan
t.ex., om en kommun avslagit en ansökan, ersätta kommunens beslut
och bifalla ansökan. Överklaganderätt tillkommer den som berörs av
beslutet. I vissa ärenden är en förvaltningsmyndighet första överklagandeinstans, vars beslut i sin tur kan överklagas till förvaltningsdomstol. I flertalet fall är dock förvaltningsrätten första överklagandeinstans.
Som huvudregel för överklagande av kommunala beslut gäller dock
att detta sker genom laglighetsprövning. Laglighetsprövning har sitt
ursprung i de kommunalförordningar där den kommunala självstyrelsen infördes. Möjligheten för kommunmedlemmarna att anföra
kommunalbesvär var, utöver den allmänna kommunala befogenheten
och den kommunala beskattningsrätten, en av tre grundpelare som
den kommunala självstyrelsen vilade på. Motiven bakom införandet
av laglighetsprövning var att stärka det kommunala självstyret genom
en inskränkning av statens överprövning av de kommunala besluten.
Man ansåg att staten, genom länsstyrelsen som var överprövningsmyndighet, skulle respektera gränserna för kommunernas självstyre
och i så stor utsträckning som var rimlig låta dessa verka däri. Redan
vid tillkomsten av institutet betonades att det fanns en skillnad mellan
åtgärder som en kommun frivilligt vidtog och sådana åtgärder som en
kommun till följd av en föreskrift var skyldig att utföra (en genomgång
av tillkomsten av laglighetsprövningen finns i SOU 1982:41 s. 30–33).
Laglighetsprövningens karaktär gör att förfarandet kan ses som ett
instrument för allmän medborgarkontroll över den kommunala förvaltningen snarare än som ett regelrätt överklagande (Bohlin, WarnlingNerep, Förvaltningsrättens grunder, 3 u. s. 76).
Regleringen av laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen.
Tidigare var länsstyrelserna första överklagandeinstans, vars beslut
kunde överklagas till Regeringsrätten men numera är förvaltningsrätten första instans. Laglighetsprövning är i princip inskränkt till

55

Automatiserat beslutsfattande

SOU 2021:16

beslutets rättsenlighet och den domstol som prövar ett laglighetsprövningsmål kan endast upphäva ett kommunalt beslut på de särskilda grunder som är angivna i kommunallagen (13 kap. 8 § KL).
Det är alltså inte möjligt att genom laglighetsprövning få ett beslut
ändrat på något annat sätt än att det upphävs. Överklaganderätten är
inte heller knuten till om man berörs av ett beslut utan tillkommer
i stället medlemmarna i en kommun eller en region. En intressent
har alltså inte någon rätt att begära laglighetsprövning av ett beslut
som går honom eller henne emot om vederbörande inte är medlem i
kommunen eller regionen. Utöver detta finns i 13 kap. kommunallagen flera bestämmelser om förfarandet i domstolen vid laglighetsprövning som skiljer sig från vad som enligt huvudregeln gäller för
förvaltningsrättsliga överklaganden, t.ex. får domstolen vid prövningen
av överklagandet inte beakta andra omständigheter än sådana som
klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång (13 kap.
7 § KL).
Det kan diskuteras om de ursprungliga principerna konsekvent
upprätthålls i nu gällande regleringar. Det bör också framhållas att
14 kap. 2 § regeringsformen klart ger uttryck för att den kommunala
självstyrelsen omfattar all kommunal verksamhet. Uppdelningen har
sannolikt påverkats av att domstolsprövning kommit att få ökad
betydelse under senare år, inte minst mot bakgrund av Sveriges internationella åtaganden. Det förekommer också i relativt stor utsträckning att beslut inom den specialreglerade förvaltningen endast kan
överklagas genom laglighetsprövning. Ett exempel är 16 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) där en uppräkning görs av de beslut som kan
överklagas i förvaltningsrättslig ordning. Övriga beslut kan endast
överklagas genom laglighetsprövning.
Inom den specialreglerade förvaltningen kan situationen därför
kanske beskrivas på så sätt att det är behovet av rättsmedel för enskilda parter och överväganden av praktisk och processekonomisk
natur som avgör om rätt till överklagande ska föreligga och om ett överklagande får ske förvaltningsrättsligt eller genom laglighetsprövning.
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Förvaltningslagen

Lagens tillämpningsområde
Som framgår av avsnitt 3.3.1 gäller förvaltningslagen vid all handläggning av ärenden i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som
kommunala. Eftersom fullmäktige inte är en förvaltningsmyndighet
utan en folkvald församling (prop. 1973:90 s. 232, jfr 2 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen) gäller förvaltningslagen inte vid handläggningen
i fullmäktige. Förfarandet i fullmäktige regleras i 5 kap. kommunallagen.
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas
(prop. 2016/17:180 s. 286.). Lagen innehåller inte någon definition
av vad som utgör ett ärende. Förenklat uttryckt karakteriseras ett
ärende av att det avslutas genom ett beslut av något slag (SOU 2010:29
s. 97). Det görs en åtskillnad mellan handläggning av ärenden (ibland
benämnt rättsligt handlande) och s.k. faktiskt handlande. Det senare
karakteriseras av att en myndighet eller myndighetsperson handlar
utan att något beslut om det fattas. Ett vanligt exempel är att en
lärare som håller en lektion ägnar sig åt faktiskt handlande medan
läraren när denne sätter betyg ägnar sig åt handläggning av ett ärende
som utmynnar i ett beslut om betyg (SOU 2010:29 s. 97).
I 1 § andra stycket förvaltningslagen anges att lagens bestämmelser
i 5–8 §§ om god förvaltning även gäller i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheterna och domstolarna. Lagens bestämmelser om legalitet, objektivitet, proportionalitet, service och tillgänglighet i förhållande till allmänheten och samverkan med andra
myndigheter gäller således inte bara vid ärendehandläggning utan
även vid annan förvaltningsverksamhet, dvs. sådan verksamhet som
utgör förvaltningsmyndighetens eller domstolens faktiska handlande
(prop. 2016/17:180 s. 286).
Vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner
och regioner där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas
enligt 13 kap. kommunallagen ska 9 § andra stycket, 10–12, 16–20
och 23–49 §§ i förvaltningslagen inte tillämpas (2 § FL). Undantaget
omfattar främst angelägenheter som kommuner och regioner sköter
med stöd av sina allmänna befogenheter enligt 2 kap. 1 § kommunallagen.
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Undantag för vissa kommunala ärenden fanns redan vid införandet av den första förvaltningslagen 1971 och motiverades av hänsyn
till den kommunala självstyrelsen. Enligt 1971 års förvaltningslag
lämnades dock den oreglerade kommunalförvaltningen helt utanför
lagens tillämpningsområde (prop. 1971:30 s. 320–323) I 1986 års förvaltningslag behölls denna principiella uppdelning men ett antal av
lagens bestämmelser gjordes dock tillämpliga också på den oreglerade
kommunförvaltningens område. I förarbetena uttalade departementschefen att intresset av kommunal självstyrelse talade mot att statsmakterna detaljreglerade förfarandet hos kommunala myndigheter
och att ett undantag för den oreglerade kommunalförvaltningen
därför borde behållas. Vidare angavs att undantaget inte borde omfatta mera än som var nödvändigt och begränsas till de regler där
hänsynen till den kommunala självstyrelsen vägde över intresset av
en generell reglering i syfte att tillgodose berättigade krav på rättssäkerhet och service för medborgarna (prop. 1985/86:80 s. 14).
Det förekommer även i speciallagstiftningen bestämmelser om
att vissa beslut endast kan överklagas genom laglighetsprövning. Ett
sådant exempel finns i 13 kap. 1–3 §§ plan- och bygglagen. Det förekommer också att det i speciallagstiftning föreskrivs att några särskilt angivna kommunala beslut kan överklagas förvaltningsrättsligt,
vilket implicit innebär att övriga beslut som fattas med stöd av lagen
kan överklagas genom laglighetsprövning, se t.ex. den tidigare nämnda
16 kap. 3 § socialtjänstlagen. Ett ytterligare exempel finns i skollagen
(2010:800) där det i 28 kap. 18 § anges att beslut, förutom ett antal
beslut som anges 28 kap., enbart kan överklagas om överklagande får
ske enligt 13 kap. kommunallagen.
Beslut, som enligt speciallagstiftning kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen, omfattas alltså av undantaget i 2 § förvaltningslagen. I sådan speciallagstiftning finns dock
inte sällan bestämmelser som reglerar ärendens handläggning på något
sätt (se t.ex. 11 kap. socialtjänstlagen).
Vid kommunalt beslutsfattande där besluten kan överklagas genom
laglighetsprövning är förvaltningslagen alltså tillämplig endast i begränsad utsträckning. I sådana ärenden tillämpas endast lagens bestämmelser i 5–8 §§ om legalitet, objektivitet och proportionalitet, service
och tillgänglighet i förhållande till allmänheten och samverkan med
andra myndigheter, bestämmelsen i 9 § första stycket om krav på
enkel, snabb och kostnadseffektiv handläggning, bestämmelserna i
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13–15 §§ om tolkning, översättning, biträde och ombud och bestämmelserna i 21 och 22 §§ om bekräftelse av och ankomstdag för
inkomna handlingar. Detta innebär dock inte något hinder mot att
kommunala myndigheter också tillämpar förvaltningslagens övriga
bestämmelser i ärenden vars beslut kan överklagas genom laglighetsprövning, om det bedöms lämpligt och något annat inte är särskilt
föreskrivet i en specialförfattning (prop. 2016/17:180 s. 286).
Det förekommer också att det i författning anges att ett beslut i
ett ärende inte får överklagas. Bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen gäller som redovisats inte om det i lag
eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande (13 kap. 3 § KL). Hanteringen av ärenden, där beslutet enligt
författning inte kan överklagas omfattas därför av förvaltningslagen
i sin helhet eftersom de är undantagna från möjligheten till laglighetsprövning. Förvaltningslagens tillämpning i förhållande till undantaget i 2 § förutsätter alltså inte att beslutet i ärendet kan överklagas
förvaltningsrättsligt utan avgörs av om det finns särskilda föreskrifter om överklagbarhet som utesluter laglighetsprövning enligt 13 kap.
kommunallagen.
Förvaltningslagens subsidiaritet
I 4 § förvaltningslagen anges att, om en annan lag eller en förordning
innehåller en bestämmelse som avviker från regleringen i förvaltningslagen, den bestämmelsen ska tillämpas. Bestämmelsen innebär att
riksdagen och regeringen genom föreskrifter i lag respektive förordning kan anpassa förvaltningsförfarandet och göra avsteg från förvaltningslagens generella bestämmelser. Det är däremot inte möjligt
att anta avvikande bestämmelser genom föreskrifter på myndighetsnivå eller som efter bemyndigande beslutas av en kommun
(prop. 2016/17:180 s. 288).
Avvikande bestämmelser kan innebära att det i en viss typ av
ärenden ställs högre krav på en myndighet vad gäller dokumentation
eller muntlighet i förfarandet (se t.ex. 11 kap. 9 § socialtjänstlagen).
Avvikelser i en specialförfattning kan också innebära att det i ett
visst avseende ställs lägre krav. Med hänsyn till lagens syfte och
karaktär, med bestämmelser som slår fast en minimistandard av rättsskydd för enskilda i förvaltningsförfarandet, torde det dock vara
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sällsynt förekommande – särskilt på förordningsnivå – med avvikelser
som innebär att lägre krav ställs på myndigheterna än vad som följer
av lagen (prop. 2016/17:180 s. 288).
Kommunallagen innehåller ett antal bestämmelser som innebär
avsteg från förvaltningslagen och som i enlighet med 4 § förvaltningslagen därför ska tillämpas i stället för förvaltningslagens reglering.
Till exempel innehåller kommunallagen särskilda bestämmelser om
jäv (se avsnitt 6) och om beslutsfattande (se avsnitt 3.3.3) som ska
tillämpas i stället för förvaltningslagens bestämmelser. Viktigt att
framhålla är att, för det fall kommunallagen innehåller bestämmelser
som avviker från förvaltningslagen, dessa ska tillämpas avseende alla
typer av ärenden. Uppdelningen mellan ärenden som kan överklagas
genom laglighetsprövning och de för vilket överklagande är särskilt
reglerat saknar i detta hänseende betydelse.
Vad är ett förvaltningsbeslut?
Ärendehantering kan alltså definieras som handläggning som utmynnar
i ett beslut. Det finns inte någon klar och invändningsfri definition
av begreppet beslut. Vid införandet av den nu gällande förvaltningslagen uttalade regeringen följande (prop. 2016/17:180 s. 24):
För att veta om ett ärende har inletts vid en myndighet är det alltså av
betydelse att kunna avgöra om myndigheten måste avsluta handläggningen genom ett beslut. Det är därmed också av vikt att kunna avgöra
när en myndighet ska anses ha fattat ett beslut i ett ärende.
Som utredningen framhåller är det svårt att slå fast någon entydig och
helt invändningsfri definition av uttrycket beslut. Ett beslut innefattar
dock regelmässigt ett uttalande från en myndighet som är avsett att ha
vissa verkningar för den som beslutet är riktat mot. Det är uttalandets
syfte och innehåll som avgör uttalandets karaktär av beslut, inte dess
yttre form (RÅ 2004 ref. 8). Uttalandet syftar ofta till att påverka mottagarens handlande i en given situation.

Behovet av att definiera vad som utgör ett beslut kan uppkomma vid
frågan om ett yttrande av en myndighet i någon form utgör ett
beslut, vilket var frågan i RÅ 2004 ref. 8. I målet ansågs en av Livsmedelsverket offentliggjord skrivelse som rubricerades som information utgöra ett överklagbart beslut, se också HFD 2018 ref. 23.
Därutöver kan det uppstå oklarheter kring vad som utgör ett beslut
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och vad som ska anses vara faktiskt handlande. Det är dock i de allra
flesta fall i förvaltningen knappast några större svårigheter att bedöma när ett ärende inleds och när ett beslut fattas även om gränsdragningsproblem kan förekomma i enstaka fall. Inte heller att skilja
mellan faktiskt handlande och ärendehandläggning vållar i praktiken
några allvarligare problem (SOU 2010:29 s. 99).
Förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier
Förvaltningslagens primära syfte kan sägas vara att ge föreskrifter
om grundläggande rättssäkerhetsgarantier i förvaltningsförfarandet
(SOU 2010:29 s. 132). Förvaltningslagen innebär därmed en rad rättssäkerhetsgarantier för enskilda. I de tidigare nämnda 5–8 §§ i förvaltningslagen finns bestämmelser om god förvaltning. Detta innebär
krav på legalitet, objektivitet och proportionalitet (5 §), service (6 §),
tillgänglighet (7 §) och om samverkan mellan myndigheterna (8 §).
Dessa bestämmelser har som redovisats tidigare en bredare tillämplighet än den övriga förvaltningslagen.
Förvaltningslagen reglerar också rätten till insyn för en part (10 §),
åtgärder vid långsam handläggning (12 §), krav på myndigheterna att
använda sig av tolkning och översättning (13 §) samt krav på kommunikation (25 §). Vidare reglerar lagen möjligheten till ändring och
rättelse av beslut (36–39 §§).
Ett ytterligare sätt att tillgodose enskildas rättssäkerhet är möjligheten att överklaga en myndighets beslut. I den nu gällande förvaltningslagen infördes en generell bestämmelse om överklagande som
innebär att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka
någons situation på ett inte obetydligt sätt (41 §). Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne
emot (42 §). Det är mycket vanligt att specialförfattningar innehåller
bestämmelser om frågan om överklagbarhet av beslut som fattas med
stöd av författningen. Införandet av en generell regel om överklagande innebar inte någon ändring av denna ordning (prop. 2016/17:180
s. 254).
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Former för beslutsfattande
I 28 § första stycket förvaltningslagen anges att ett beslut kan fattas
av en befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat. Vid den slutliga handläggningen kan föredragande och
andra befattningshavare medverka utan att delta i avgörandet. Bestämmelsen är avsedd att visa på förekomsten av tre vanliga beslutsformer i den offentliga förvaltningen.
Den byråkratiska beslutsformen (enrådighetsmetoden) innebär
att ett ärende avgörs av en befattningshavare ensam. Ofta medverkar
någon annan befattningshavare vid handläggningen som föredragande eller protokollförare, men avgörandets innehåll bestäms helt
och hållet av den som är beslutande. När beslut fattas gemensamt
används oftast den kollektiva beslutsformen (den parlamentariska
metoden). Hur beslut fattas i denna beslutsform regleras i 28 § andra
och tredje styckena (omröstningsförfarandet regleras i 29 §). Som
anges i avsnitt 3.2.1 fattas kommunala beslut som utgångspunkt genom
den kollektiva beslutsformen. Formerna för det kommunala beslutsfattandet regleras i kommunallagen, t.ex. finns motsvarande regler
om omröstning som finns i 28 och 29 §§ förvaltningslagen i 4 kap.
24–26 §§ kommunallagen (se även 5 kap. 52–57 §§ och 6 kap. 33 §).
Med automatiserade beslut avses beslut som fattas maskinellt utan
att någon enskild befattningshavare på myndigheten tar någon aktiv
del i själva beslutsfattandet i det enskilda fallet (prop. 2016/17:180
s. 315). Regleringen i 28 § förvaltningslagen om automatiserat beslutsfattande anses innebära att det inte krävs någon reglering i en
specialförfattning för att en myndighet ska kunna använda denna beslutsform (prop. 2016/17:180 s. 179).
Utöver de beslutsformer som anges i 28 § förvaltningslagen förekommer också den kollegiala beslutsformen. Den används främst vid
olika disciplinära förfaranden, se t.ex. 9 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (2017:30) och innebär att ett visst antal befattningshavare
måste medverka för att ett beslut ska kunna fattas och att, om enighet inte uppnås, var och en av dessa måste ge uttryck för sin uppfattning enligt en angiven turordning inom ramen för ett särskilt omröstningsförfarande, jfr 29 kap. rättegångsbalken.
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Kommunallagens reglering av det kommunala
beslutsfattandet

Kommunala beslut
Det kommunala beslutsförfarandet utförs i fullmäktige och styrelser
och nämnder och kommer enligt huvudregeln till uttryck i protokoll
över de beslutande sammanträdena. Beslut i såväl fullmäktige som
styrelse och nämnder fattas kollektivt och vid sammanträden där
ledamöterna är fysiskt närvarande. Det finns dock möjlighet att närvara på distans (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § KL). Innan beslut fattas
i fullmäktige ska ärendet som huvudregel beredas av en nämnd eller
fullmäktigeberedning (5 kap. 26 § KL).
Varken enskilda förtroendevalda eller kommunalt anställda har
någon självständig beslutanderätt enligt kommunallagens reglering.
De anställda får dock fatta beslut i ärenden av rent förberedande eller
rent verkställande karaktär (prop. 1990/91:117 s. 203 f.). Det finns
också exempel på lagstiftning som specifikt ger beslutanderätt i en
viss fråga till en utpekad befattningshavare såsom chefsöverläkaren vid
en vårdinrättning för psykiatrisk tvångsvård (6 b § lagen [1991:1128]
om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT) eller rektorn på en skola
(2 kap. 10 § skollagen). Utöver sådana undantag kräver all handläggning, som ska mynna ut i ett beslut av någon annan än en nämnd, att
beslutanderätten delegeras från den ansvariga nämnden. Som framgår i avsnitt 3.2 har uppbyggnaden av det kommunala beslutsförfarandet sin grund i kommunernas historiska ursprung som lekmannaförvaltningar. Även om kommunallagen utgår från att beslut ska fattas
kollektivt av de förtroendevalda fattas dock numera en stor del av
alla kommunala beslut – efter delegation – av de anställda.
Särskilt om vad som utgör ett kommunalt beslut
I kommunalrättslig mening anses varje produkt av kommunalt beslutsförfarande utgöra ett kommunalt beslut vid bedömningen av om ett
beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Kommunalbesvärskommittén sammanfattande det på följande vis (SOU 1982:41 s. 60):
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att varje produkt av kommunalt
beslutsförfarande utgör ett kommunalt beslut och kan som sådant göras
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till föremål för kommunalbesvärstalan. Det kommunala beslutets innehåll och rättsliga verkningar framstår inte som det primära på samma
sätt som i fråga om beslut av statlig förvaltningsmyndighet. Den yttre
formen, att beslutet upptagits i ett protokoll, får i stället en avgörande
betydelse.

Denna fråga aktualiseras endast vid bedömningen av om ett beslut
kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Om ett beslut kan överklagas förvaltningsrättsligt bedöms
i stället frågan om vad som ska anses utgöra ett beslut på samma sätt
som för statliga förvaltningsbeslut (se avsnitt 3.3.2). Detta kan illustreras av att flera avgöranden som byggt upp praxis av vad som ska
anses utgöra ett förvaltningsrättsligt beslut har behandlat kommunala beslut, t.ex. RÅ 1996 ref. 43.
Delegation av en nämnds beslutanderätt
Bestämmelser om delegation infördes för första gången i 1953 års
kommunallag. Reglerna behölls i allt väsentligt oförändrade i 1977 års
kommunallag. Det krävdes enligt dessa bestämmelser först ett bemyndigande från fullmäktige och därefter ett beslut om delegation
av vederbörande nämnd. I och med 1991 års kommunallag infördes
nya bestämmelser om utökade möjligheter för nämnderna att delegera beslutanderätt till anställda och en möjlighet för förvaltningschefen att vidaredelegera beslutanderätt. Det krävdes inte längre
något medgivande från fullmäktige för att en nämnd skulle få besluta
om delegation utan denna rätt framgick direkt av kommunallagen.
Införandet av nuvarande kommunallag innebar vad avser delegation inga förändringar i fråga om vad som kan delegeras. Nämnderna
har dock fått möjlighet att själva besluta om i vilken utsträckning
beslut som har fattats med stöd av delegation och vidaredelegation
ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska i stället protokollföras särskilt om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning
(6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL).
En nämnd kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
en ersättare samt åt en anställd att fatta beslut på nämndens vägnar
(6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 § KL). Nämnderna har frihet att avgöra
vad som bör delegeras men denna frihet begränsas av bestämmelsen
i 6 kap. 38 § kommunallagen, som anger att vissa typer av ärenden
inte får delegeras. Ärenden som är så brådskande att nämndens av64
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görande inte kan avvaktas får nämnden dock uppdra åt ordföranden
eller annan ledamot att besluta om (6 kap. 39 § KL). Denna möjlighet att delegera begränsas inte av 6 kap. 38 § med undantag för
beslut som enligt författning inte får delegeras (HFD 2016 ref. 74).
Beslut som delegerats enligt 6 kap. 39 § ska dock alltid anmälas till
nämnden.
Delegation kan avse såväl hela ärendegrupper som enstaka ärenden. Ett ärende kan också delegeras helt eller delvis. Nämnden kan
när som helst återkalla en delegation. Det kan göras generellt eller i
ett särskilt ärende. Nämnden kan även genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått delegeringen genom
att själv ta över och besluta i ärendet (prop. 2016/17:171 s. 377).
Begränsningar av möjligheten till delegation
Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § kommunallagen inte delegeras
när det gäller:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats
över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet (p. 1) får således inte delegeras. Skälet till detta är att nämnden måste ha kvar ett övergripande ansvar för hela verksamheten. Av
andra punkten framgår att beslutanderätten avseende vissa yttranden
inte får delegeras. Det är bara nämnden som får avge yttranden till
fullmäktige. Det krävs också att nämnden beslutar om yttranden i överklagandeprocesser där det ursprungliga beslutet fattades av nämnden
eller av fullmäktige. Exempel på ärenden som rör myndighetsutöv-
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ning (p. 3) och i vissa fall inte får delegeras är beslut om återkallelse av
beviljade tillstånd, t.ex. färdtjänsttillstånd (prop. 2016/17:171 s. 377 f.).
Syftet med att ärenden som väckts genom medborgarförslag (p. 4)
inte får delegeras är att sådana ärenden alltid ska bli föremål för ett
politiskt avgörande av fullmäktige eller en nämnd (prop. 2006/07:24
s. 12). Ett exempel på en bestämmelse som innebär att delegation inte
får ske (p. 5) finns i 10 kap. 5 § socialtjänstlagen.
Åtgärder som inte kräver delegation
Som redovisats i avsnitt 3.3.2 görs förvaltningsrättsligt en skillnad på
beslut och faktiskt handlande. Denna skillnad får betydelse också
avseende uppgiftsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda
i kommuner och regioner. Uppgifter som inte kan ses som någon
form av ärendehandläggning, t.ex. när en lärare planerar och håller
en lektion eller när en läkare utför en operation, tillkommer kommunalt anställda utan att nämnden behöver fatta några beslut om det
(SOU 2015:24 s. 251).
Delegation ska också skiljas från det som utgör rena verkställighetsåtgärder. Sådana anses ankomma på de anställda utan delegering.
Det följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda
och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Exempel på rent verkställande åtgärder
som anges i förarbetena är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa
och tilldelning av förskoleplats enligt en klar turordningsprincip.
I beslut som anses utgöra ren verkställighet får det alltså inte finnas
utrymme för självständiga bedömningar (prop. 2016/17:171 s. 382).
Frågan om ett beslut utgör ren verkställighet eller fattats efter
delegation har även betydelse för möjligheten att överklaga beslutet
genom laglighetsprövning. Nämndbeslut av rent förberedande eller
rent verkställande art får inte överklagas (13 kap. 2 § KL). Var den
exakta gränsen går mellan delegering och ren verkställighet är inte
helt klart. Tolkningen av vad som ska anses vara ren verkställighet
har dock getts en restriktiv innebörd i rättspraxis (HFD 2011 ref. 7,
en genomgång av rättspraxis finns i SOU 2015:24 s. 253–257).
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Dokumentation och överklagande av kommunala beslut
Kommunala beslut kommer som utgångspunkt till uttryck i protokollet över de sammanträden i fullmäktige och nämnder där besluten
fattas, dvs. de sätts inte upp särskilt och skrivs under av beslutsfattarna. Kommunala beslut kan som huvudregel verkställas från den
tidpunkt då protokollet över beslutet justerats om inte särskilda skäl
talar mot det (13 kap. 14 § KL). Överklagandetiden för beslut som
kan överklagas genom laglighetsprövning börjar löpa från den dag då
det tillkännages på en kommuns, en regions eller ett kommunalförbunds anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap.
5 § KL). Detta gäller även beslut som fattas med stöd av delegation
från en nämnd i det fall det anmäls till nämnden. Beslut som fattas
på delegation och som kan laglighetsprövas, men enligt nämndens
beslut inte ska anmälas, ska i stället protokollföras särskilt och anslås
på den kommunala anslagstavlan (6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL).
Beslut som omfattas av särskilda bestämmelser om överklagande
i lag eller författning kan, som tidigare redovisats, inte överklagas
enligt bestämmelserna om laglighetsprövning (13 kap. 3 § KL). Sådana
beslut kan i regel i stället överklagas genom ett förvaltningsrättsligt
överklagande. Överklagandetiden för sådana beslut beräknas enligt
44 § förvaltningslagen från den dag då den som överklagar fick del
av beslutet genom beslutsmyndigheten. Om den som överklagar är
en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om
beslut, som kan överklagas förvaltningsrättsligt, fattas på delegation
och inte upptas i något protokoll upprättas i stället ett beslut som
skickas till de berörda parterna, jfr 33 § förvaltningslagen.

3.4

Bestämmelser till skydd för den personliga
integriteten

3.4.1

Nationell rätt

Regeringsformens skydd för den personliga integriteten
Regeringsformen innehåller vissa regler rörande den personliga integriteten. De har bäring också på det kommunala beslutsfattandet.
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Vid behandling av personuppgifter är var och en gentemot det
allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller
kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (2 kap. 6 §).
Skyddet får enligt 2 kap. 20 och 21 §§ begränsas genom lag, men
endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte
heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får
inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan
sådan åskådning. Av 2 kap. 19 § framgår att lag eller annan föreskrift
inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (se avsnitt 3.4.2).
Offentlighetsprincipen och regler om sekretess
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska
ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt, exempelvis genom yttrande- och
meddelarfrihet för offentligt anställda, genom domstolsoffentlighet och
genom offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden, t.ex.
kommunfullmäktige. När det mer allmänt talas om offentlighetsprincipen brukar i första hand syftas på reglerna om allmänna handlingars offentlighet. Dessa regler finns i tryckfrihetsförordningens
andra kapitel.
Enligt 2 kap. 2 § första stycket tryckfrihetsförordningen får rätten
att ta del av allmänna handlingar begränsas endast om det krävs med
hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en
mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset av att förebygga eller beivra brott,
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5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,
eller
7. intresset av att bevara djur- eller växtart.
Av andra och tredje styckena i samma bestämmelse framgår att en
begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska anges noga
i en bestämmelse i en särskild lag eller, om det anses lämpligare i ett
visst fall, i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till. Efter
bemyndigande i en sådan bestämmelse får regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.
Riksdagen eller regeringen får i en sådan bestämmelse som avses i andra
stycket ges befogenhet att efter omständigheterna medge att en viss
handling lämnas ut.
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL,
utgör i dag den särskilda lag som avses i 2 kap. 2 § andra stycket
tryckfrihetsförordningen. Regeringen har vidare, med stöd av den
bestämmelsen meddelat närmare föreskrifter om tillämpligheten i
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Sekretess innebär enligt 3 kap. 1 § OSL ett förbud att röja en uppgift, oavsett om
det sker genom utlämnande av en handling eller genom att röja uppgiften muntligen eller på något annat sätt. Sekretessen innebär således
dels handlingssekretess, dels tystnadsplikt. Av 2 kap. 2–4 §§ OSL
framgår att riksdagen, beslutande kommunala församlingar och sådana
organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ OSL ska jämställas med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen.
Offentlighets- och sekretesslagen gäller för myndigheter och vissa
andra organ (1 kap. 1 §). Bestämmelser om tystnadsplikt för anställda
inom privat verksamhet finns i ett stort antal lagar, t.ex. för anställda
inom den privata hälso- och sjukvården och för advokater.
Av 4 kap. 3 § OSL framgår att om en myndighet för handläggning
av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, upptagningen ska tillföras handlingarna i målet
eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det.
I förarbetena till bestämmelsen, som ursprungligen utgjorde 14 § i
den dåvarande datalagen (1973:289) angavs att ett skäl för införandet
av bestämmelsen var att man inte i efterhand kan göra klart för sig
vilka uppgifter som har påverkat ett beslut i ett mål eller ärende, om
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inte alla uppgifter som har betydelse för avgörandet ingår i akten.
Det framhölls också att det bör ankomma på myndigheten själv att
avgöra i vilka fall man bör kunna underlåta att överföra en upptagning till läsbar form. Ett särskilt skäl för underlåtelse bör kunna
vara att upptagningen finns lätt tillgänglig, t.ex. via bildskärm, men
att enbart det förhållandet att upptagningens innehåll är enkelt, t.ex.
att det endast anger att en viss upplysning saknas i ett register, normalt inte bör föranleda undantag från huvudregeln (prop. 1973:33
s. 141 f.).
3.4.2

Europakonventionen och dataskyddskonventionen

Sedan den 1 januari 1995 är den europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen) inkorporerad i svensk rätt och gäller som lag,
se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av 2 kap. 19 § regeringsformen framgår, som nämnts, att lag
eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv,
sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och
om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till
statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd
för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.
Behandling av personuppgifter kan falla inom tillämpningsområdet för artikel 8 i Europakonventionen i de fall behandlingen avser
uppgifter om privatliv, familjeliv, hem eller korrespondens. EU-domstolen har slagit fast att bestämmelserna i artikel 8 i Europakonventionen har viss betydelse vid bedömningen av nationella regler som
tillåter behandling av personuppgifter.3 Vidare har Europadomstolen
slagit fast att artikel 8 i Europakonventionen ålägger staten såväl en
negativ förpliktelse att avstå från att göra intrång i rätten till respekt
för privat- och familjelivet som en positiv förpliktelse att skydda

3

Dom Österreichischer Rundfunk m.fl., C-465/00, C-138/01 och C-139/01, EU:C:2003:294.
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enskilda mot att andra enskilda handlar på ett sätt som innebär
integritetsintrång.4
Utöver Europakonventionen finns på området Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter, den s.k. dataskyddskonventionen, som antogs av
Europarådets ministerkommitté 1981. Konventionen trädde i kraft
den 1 oktober 1985. Samtliga medlemsstater i EU har ratificerat konventionen. Konventionens syfte är att säkerställa respekten för grundläggande fri- och rättigheter, särskilt den enskildes rätt till personlig
integritet i samband med automatiserad behandling av personuppgifter. Konventionen tar sikte på behandling av personuppgifter i
automatiserade personregister och automatiserad personuppgiftsbehandling i allmän och enskild verksamhet. Personuppgifterna ska
enligt konventionen inhämtas och behandlas på ett korrekt sätt och
de ska vara relevanta med hänsyn till ändamålet. Vissa kategorier av
personuppgifter får inte behandlas genom automatiserad databehandling om inte den nationella lagstiftningen ger ett ändamålsenligt
skydd. Till sådana kategorier hör personuppgifter som avslöjar ras,
politisk tillhörighet, religiös tro eller övertygelse i övrigt, sexualliv
samt uppgifter om brott. Ett ändringsprotokoll till konventionen
antogs den 10 oktober 2018 och avvaktar nu ratificering av de fördragsslutande parterna. Sverige har signerat protokollet men ännu
inte ratificerat det. Det har inom Europarådet även utarbetats flera
rekommendationer på dataskyddsområdet. Dessa är dock, till skillnad från dataskyddskonventionen, inte bindande.
Ändringsprotokollet till dataskyddskonventionen avser att stärka
dataskyddet enligt konventionen väsentligt. Den uppdaterade konventionen kommer att närmare fastställa principen om laglig behandling och ytterligare stärka skyddet av särskilda uppgiftskategorier.
Den uppdaterade konventionen kommer dessutom att innehålla nya
skyddsregler för enskilda vars personuppgifter behandlas.5 Texten
till ändringsprotokollet bedöms av EU-kommissionen vara helt i linje
med både Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
4

Se t.ex. Airey mot Irland, nr 6289/73, dom den 9 oktober 1979, X och Y mot Nederländerna,
nr 8978/80, dom den 26 mars 1985, K.U. mot Finland, nr 2872/02, dom den 2 december 2008
och Söderman mot Sverige, nr 5786/08, dom den 12 november 2013.
5
För en översyn av förändringarna se https://rm.coe.int/modernised-conv-overview-of-thenovelties/16808accf8.
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uppgifter (den allmänna dataskyddsförordningen) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters
behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda,
avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och
det fria flödet av sådana uppgifter (polisdirektivet om dataskydd).6
3.4.3

Unionsrätten

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) innehåller bestämmelser om skydd för fysiska personer vid
behandling av personuppgifter. I artikel 7 i stadgan anges att var och
en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och
sina kommunikationer. I artikel 8 i stadgan anges vidare att var och
en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och
på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan
legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.
EU:s dataskyddsförordning
Syfte
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i det följande EU:s dataskyddsförordning, antogs den 27 april
2016. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd för
personuppgifter, och att främja det fria flödet av personuppgifter
inom unionen. EU:s dataskyddsförordning, som är direkt tillämplig
i alla medlemsstater, ersatte 1995 års dataskyddsdirektiv och utgör
6

COM/2018/449 final - 2018/0237.
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den generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen kallas ofta för GDPR som är en akronym av engelskans
General Data Protection Regulation.
Tillämpningsområdet
Det materiella tillämpningsområdet för EU:s dataskyddsförordning
omfattar sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis
företas på automatisk väg samt annan behandling av personuppgifter
som ingår i eller kommer att ingå i ett register (artikel 2.1). Vissa
undantag från tillämpningsområdet görs dock (artikel 2.2). Förordningen tillämpas inte på behandling av personuppgifter som utgör
ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten (artikel 2.2 a).
Genom lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning, förkortad dataskyddslagen, har dock förordningens tillämpningsområde i Sverige utvidgats till att även omfatta behandling av personuppgifter i verksamhet som inte omfattas
av unionsrätten, med vissa specifika undantag (1 kap. 2 och 3 §§
dataskyddslagen). EU:s dataskyddsförordning ska inte tillämpas när
medlemsstaterna bedriver verksamhet som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 2.2 b) eller vid behandling av personuppgifter som utförs av en fysisk person som ett led i
verksamhet av privat natur eller som har samband med hans eller
hennes hushåll (artikel 2.2 c). Förordningen gäller inte heller för
sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av dataskyddsdirektivets tillämpningsområde (artikel 2.2 d).7 Slutligen ska förordningens
bestämmelser inte tillämpas av EU:s institutioner, organ och byråer.8
EU:s dataskyddsförordning tillämpas på all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för den verksamhet som bedrivs av
en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är
etablerad i unionen, oavsett om behandlingen utförs i unionen eller
7

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för
att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder,
och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF,
kallat dataskyddsdirektivet.
8
Den behandling av personuppgifter som sker där regleras i stället genom Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ
och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG)
nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.
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inte. Förordningen ska under vissa omständigheter tillämpas även på
behandling av personuppgifter som utförs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i unionen.
Detta gäller om behandlingen avser registrerade som befinner sig i
unionen, under förutsättning att behandlingen har anknytning till
antingen utbjudande av varor eller tjänster till sådana registrerade i
unionen eller övervakning av deras beteende, så länge beteendet sker
inom unionen. Slutligen ska förordningen också tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs av en personuppgiftsansvarig
som inte är etablerad i unionen, men på en plats där en medlemsstats
nationella rätt gäller enligt folkrätten (artikel 3).
Grundläggande krav
I artikel 5.1 ställs upp ett antal allmänna principer för behandlingen
av personuppgifter.
a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i
förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).
b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade
ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt
med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses
vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning).
c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
d) De ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga
åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som
är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas
raderas eller rättas utan dröjsmål (riktighet).
e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den
registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de
ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter
får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna
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enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i
enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter
och friheter (lagringsminimering).
f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för
personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten
behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).
I artikel 5.2 anges att det är den personuppgiftsansvarige som ska
ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs (ansvarsskyldighet).
Utöver dessa principer för behandlingen av personuppgifter är
EU:s dataskyddsförordnings grundläggande krav att det ska finnas
en giltig rättslig grund för varje behandling av personuppgifter (artikel 6). Bland de rättsliga grunder som anges i artikeln kan nämnas
att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
som åvilar den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1 c) eller för att
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e). Därutöver omgärdas varje behandling av personuppgifter också av andra krav.
Nationell lagstiftning med anledning av förordningen
Även om förordningen är direkt tillämplig och ska tillämpas på samma
sätt som nationell lag, både förutsätter och medger den nationella
bestämmelser som kompletterar delar av förordningen genom specificeringar eller undantag. Vissa av de rättigheter och skyldigheter
som föreskrivs i förordningen får också begränsas i nationell rätt.
Detta förutsätter att begränsningarna sker med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör
en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle.
Det förutsätter också att begränsningen sker i syfte att säkerställa
något av de ändamål som anges i artikel 23.1, t.ex. en medlemsstats
viktiga mål av generellt allmänt intresse (artikel 23.1 e).
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Förordningen ger alltså medlemsstaterna möjlighet att i lagar på nationell nivå föreskriva vissa anpassade bestämmelser (prop. 2017/18:105
s. 21–23). Principen om unionsrättens företräde innebär dock att
bestämmelser i sådana författningar måste vara förenliga med EU:s
dataskyddsförordning. I Sverige finns sådan lagstiftning i form av
dataskyddslagen som innehåller bestämmelser som kompletterar förordningen på ett generellt plan i svensk rätt. Inom ramen för det
utrymme som förordningen ger reglerar lagen bl.a. frågor om rättslig
grund för behandling av personuppgifter, känsliga personuppgifter,
tillsynsmyndighetens handläggning och beslut samt skadestånd och
överklagande. Dataskyddslagen är subsidiär i förhållande till annan
lag eller förordning. Syftet med det är att det ska vara möjligt att ha
avvikande bestämmelser i sektorsspecifika registerförfattningar såsom t.ex. lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten och 114 kap. socialförsäkringsbalken.
Känsliga personuppgifter
I artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning anges att behandling av
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa
eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning
ska vara förbjuden.
I artikel 9.2 anges dock tio undantagssituationer när förbudet mot
behandling av sådana uppgifter inte ska tillämpas. Av dessa bör här
nämnas:
– Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika
ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den
registrerade (artikel 9.2 a).
– Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet,
vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd
och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder
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för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och
intressen (artikel 9.2 g).
I 3 kap. 3 § första stycket dataskyddslagen anges att känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av artikel 9.2 g i
EU:s dataskyddsförordning om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs enligt lag, om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende, eller i annat fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga
integritet. Vid införandet av bestämmelsen uttalade regeringen att
det måste anses utgöra ett viktigt allmänt intresse att svenska myndigheter, även utanför området för myndighetsutövning, kan bedriva
den verksamhet som tydligt faller inom ramen för deras befogenheter
på ett korrekt, rättssäkert och effektivt sätt (prop. 2017/18:105 s. 83).
I 3 kap. 4 § anges att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter
om sådan behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.
EU:s dataskyddsförordnings reglering av automatiserat beslutsfattande
Enligt artikel 22.1 i förordningen har den registrerade rätt att inte bli
föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom
eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom
eller henne. Den s.k. Artikel 29-gruppen uttalade innan förordningen
trädde i kraft att för att ett beslut som grundas enbart på automatiserad behandling ska få rättsliga följder krävs att beslutet påverkar
någons juridiska rättigheter, såsom organisationsfrihet, rösträtt eller
rätten att vidta rättsliga åtgärder. En rättslig följd kan även vara något
som påverkar en persons rättsliga ställning eller hans eller hennes
rättigheter enligt ett avtal. Som exempel angavs uppsägning av ett
avtal, rätt till eller nekande av en särskild lagstadgad social förmån,
t.ex. barn- eller bostadsbidrag och inreseförbud till ett land eller nekat
medborgarskap (Artikel 29-gruppen, WP251rev.01, ”Riktlinjer om
automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt förordning [EU] 2016/679”). I skäl 71 till EU:s dataskyddsförordning
anges angående begreppet ”på liknande sätt i betydande grad på-
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verkar honom eller henne” automatiserat avslag på en kreditansökan
online eller rekrytering utan personlig kontakt som typexempel.
I förordningen definieras profilering som varje form av automatisk
behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter
används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk
person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska
persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga
preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar (artikel 4.4). I artikel 22.2 anges dock att förbudet i punkten 1
inte ska tillämpas om automatiska beslut
a) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan
den registrerade och den personuppgiftsansvarige,
b) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt
som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer
lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
c) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.
Beslut får enligt artikel 22.4 grunda sig på känsliga personuppgifter
endast om behandlingen sker med stöd av artikel 9.2 a (samtycke)
eller g (viktigt allmänt intresse) och lämpliga åtgärder som ska skydda
den registrerades berättigade intressen har vidtagits. Artikel 22 är
direkt tillämplig i medlemsstaterna men med stöd av artikel 23 är det
möjligt att i nationell rätt begränsa tillämpningsområdet för artikeln.
Regeringen har i propositionen ”Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet
med val och folkomröstningar” (prop. 2017/18:115 s. 30) konstaterat att artikel 22 till sin ordalydelse kan tolkas på olika sätt. Bestämmelsen kan läsas så att den är generellt tillämplig på automatiserade
beslut. Formuleringen ”inbegripet profilering” skulle då endast vara
en upplysning om att bestämmelsen även omfattar profilering. Artikel 22 kan dock även läsas så att den automatiserade behandlingen
måste omfatta profilering enligt definitionen i artikel 4.4 för att
bestämmelsen ska bli tillämplig. I remissyttrande i det aktuella lagstiftningsärendet uttalade Datainspektionen (numer Integritetsskyddsmyndigheten) att myndigheten ansåg att artikel 22 är tillämplig även när profilering inte inbegrips i personuppgiftsbehandlingen.
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I skäl 71 till EU:s dataskyddsförordning anges följande:
Den registrerade bör ha rätt att inte bli föremål för ett beslut, vilket kan
inbegripa en åtgärd, med bedömning av personliga aspekter rörande
honom eller henne, vilket enbart grundas på automatiserad behandling
och medför rättsverkan för honom eller henne eller på liknande sätt i
betydande grad påverkar honom eller henne, såsom ett automatiserat
avslag på en kreditansökan online eller e-rekrytering utan personlig
kontakt. Sådan behandling omfattar ”profilering” i form av automatisk
behandling av personuppgifter med bedömning av personliga aspekter
rörande en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutse aspekter
avseende den registrerades arbetsprestation, ekonomiska situation,
hälsa, personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende,
vistelseort eller förflyttningar, i den mån dessa har rättsverkan rörande
honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom
eller henne. Beslutsfattande grundat på sådan behandling, inbegripet
profilering, bör dock tillåtas när det uttryckligen beviljas genom unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, inbegripet för sådan övervakning och sådant förebyggande av bedrägerier och skatteundandragande som genomförs i
enlighet med unionsinstitutionernas eller de nationella tillsynsorganens
bestämmelser, standarder och rekommendationer samt för att sörja för
tillförlitlighet hos en tjänst som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige, eller när det krävs för ingående eller genomförande av ett avtal
mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig eller den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke. Denna form av uppgiftsbehandling bör under alla omständigheter omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, som bör inkludera specifik information till den registrerade
och rätt till mänskligt ingripande, att framföra sina synpunkter, att
erhålla en förklaring till det beslut som fattas efter sådan bedömning och
att överklaga beslutet. Sådana åtgärder bör inte gälla barn.
I syfte att sörja för rättvis och öppen behandling med avseende på den
registrerade, med beaktande av omständigheterna och det sammanhang
i vilket personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige
använda adekvata matematiska eller statistiska förfaranden för profilering,
genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i personuppgifter
korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra personuppgifterna
på sådant sätt att man beaktar potentiella risker för den registrerades
intressen och rättigheter samt förhindra bland annat diskriminerande
effekter för fysiska personer, på grund av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar,
genetisk status eller hälsostatus eller sexuell läggning, eller behandling
som leder till åtgärder som får sådana effekter. Automatiserat beslutsfattande och profilering baserat på särskilda kategorier av personuppgifter bör endast tillåtas på särskilda villkor.
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Regeringen konstaterade att det citerade skälet endast tycks behandla automatiserade beslut grundade på profilering. Vidare konstaterades att skäl 73, vid uppräkningen av rättigheter som kan begränsas
enligt artikel 23, endast omnämner ”profileringsbaserade beslut”. Det
anförda talade, enligt regeringen, för att avsikten med artikel 22 i förordningen är att endast omfatta automatiserade beslut som innefattar
profilering. Regeringen menade dock att någon säker slutsats i avsaknad av praxis inte kunde dras i denna fråga (prop. 2017/18:115 s. 31).
Oavsett tolkningen av vad som omfattas av artikel 22 så finns det
i svensk rätt ett generellt stöd för automatiserat beslutsfattande i
28 § förvaltningslagen (se avsnitt 3.3.2). Regeringen har, avseende
kravet på skyddsåtgärder i artikel 22.2 b i en svensk kontext, uttalat
att automatiserade beslut som fattas inom den svenska förvaltningen
är föremål för de rättssäkerhetsgarantier som uppställs i förvaltningslagen. Utöver de allmänna kraven på legalitet, objektivitet och proportionalitet säkerställs rätten till insyn, krav på kommunikation
liksom möjligheten till ändring och rättelse av beslut samt rätten att
överklaga beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte
obetydligt sätt. Genom den förvaltningsrättsliga regleringen är beslutsfattandet omgärdat av sådana skyddsåtgärder (lämpliga åtgärder
till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade
intressen) som anges i artikel 22.2 b (prop. 2017/18:115 s. 31). Avseende känsliga personuppgifter angav regeringen att kraven i artikel 22.4, på att lämpliga åtgärder som ska skydda den registrerades
berättigade intressen har vidtagits, är ett krav som får anses rikta sig
direkt till den personuppgiftsansvarige och således inte i sig förutsätter
några nationella lagstiftningsåtgärder (prop. 2017/18:115 s. 31). Riksdagen framförde inga erinringar mot uttalandet (bet. 2017/18:KU24).

3.5

Automatiserat beslutsfattande hos statliga
myndigheter

3.5.1

Rättsligt stöd för automatiserat beslutsfattande

Regleringen i 28 § förvaltningslagen innebär ett generellt stöd för
statliga myndigheter att använda sig av automatiserat beslutsfattande.
Utöver förvaltningslagens reglering finns för förvaltningsmyndigheter under regeringen i myndighetsförordningen (2007:515) en generell reglering av hur de ska handlägga sina ärenden. I likhet med för80

SOU 2021:16

Automatiserat beslutsfattande

valtningslagen är myndighetsförordningen subsidiär i förhållande till
bestämmelser i lag eller förordning som innehåller bestämmelser
som avviker från förordningens bestämmelser (1 § myndighetsförordningen).
Avseende beslutsfattande anges i 4 § i förordningen att myndighetens ledning bl.a. ska
• besluta en arbetsordning (1),
• i arbetsordningen besluta de närmare föreskrifter som behövs om
myndighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse
och myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten (2),
• avgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller större
betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena inte ska avgöras av personalansvarsnämnden enligt 25 § (5).
I styrelsemyndigheter får andra ärenden än de som räknas upp i 4 §
avgöras av myndighetschefen eller, om inte styrelsen bestämt något
annat, av den som myndighetschefen bestämmer. I enrådighetsmyndigheter och nämndmyndigheter får de i stället avgöras av den som
ledningen bestämmer (5 §).
Ärenden ska som huvudregel avgöras efter föredragning (20 §)
och det ska för varje beslut i ett ärende upprättas en handling som
visar dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande och vem som har varit med
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 §).
Bestämmelserna i myndighetsförordningen kan tolkas på sådant sätt
att det generellt sett behövs ett undantag för att myndigheter ska
kunna fatta helt automatiserade beslut (se som exempel ett uttalande
i JO:s inspektionsprotokoll i ärende dnr 4728–2011). Sådana undantag har införts i vissa myndigheters instruktioner, t.ex. för Försäkringskassan och Skatteverket (14 § förordningen [2009:1174] med
instruktion för Försäkringskassan respektive 39 § förordningen
[2017:154] med instruktion för Skatteverket). Såväl E-delegationen
som Digitaliseringsrättsutredningen har föreslagit att all särreglering
som uttryckligen möjliggör automatiserade beslutsförfaranden bör
upphävas för att tydliggöra att ett automatiserat beslutsförfarande är
möjligt utan sådan reglering (se betänkandet Automatiserade beslut
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– färre regler ger tydligare reglering SOU 2014:75, respektive Juridik
som stöd för förvaltningens digitalisering SOU 2018:25). Ärendet
bereds för närvarande i Regeringskansliet.
I 31 § förvaltningslagen finns bestämmelser om dokumentation
av beslut. För varje skriftligt beslut ska det finnas en handling som
visar ett antal i bestämmelsen särskilt uppräknade uppgifter. Vid införandet av den nuvarande förvaltningslagen anförde regeringen att
vare sig regleringen i 20 § myndighetsförordningen eller bestämmelsen i 31 § förvaltningslagen ska tolkas på sådant sätt att en myndighet
måste inrätta sitt beslutsförfarande på så sätt att alla de uppräknade
uppgifterna alltid måste anges (prop. 2016/17:180 s. 185). Regeringen
anförde:
Regeringen vill även framhålla att det föreslagna kravet på beslutsdokumentation inte innebär att en myndighet måste inrätta sitt beslutsförfarande på så sätt att alla de uppräknande uppgifterna alltid måste anges.
När ett beslut fattas av en enskild befattningshavare utan medverkan av
någon föredragande eller annan person, kan några sådana uppgifter
naturligen inte ingå i dokumentationen. Det får anses följa redan av den
gällande regleringen i 21 § myndighetsförordningen. På motsvarande
sätt bör man se på saken när det gäller automatiserade beslut. När ett
beslut fattas helt på automatiserad väg saknas underlag för dokumentation av i vart fall delar av den information som anges i den föreslagna
punktuppställningen, bl.a. uppgift om beslutsfattare och föredragande.
Enligt regeringens uppfattning hindrar inte den lagtekniska utformningen av bestämmelsen som utredningen föreslår en sådan tillämpning.

Avseende automatiserade beslut uttalade regeringen att det centrala
för dokumentationen av naturliga skäl främst blir dagen för beslut
och beslutets innehåll men att det inte fanns behov av en särskild
regel avseende automatiserade beslut (prop. 2016/17:180 s. 185 f.).
Även om automatiserade beslut är generellt möjliga så kan det
finnas bestämmelser som i praktiken sätter gränser för när ett beslut
kan fattas automatiserat. En sådan bestämmelse är 32 § första stycket
förvaltningslagen som anger att ett beslut som kan antas påverka
någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan
motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har
tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för
myndighetens ställningstagande. Ett beslut kan därför inte fattas automatiserat om inte kraven på en tillräckligt klargörande och individ-
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ualiserad beslutsmotivering kan upprätthållas eller om ett ärende behöver utredas av en handläggare (prop. 2019/20:196 s. 34).
3.5.2

Försäkringskassan

Försäkringskassans verksamhet
Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller
förordning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten
består huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och
ersättningar som myndigheten ansvarar för (1 § förordningen med
instruktion för Försäkringskassan).
Försäkringskassan leds av en styrelse och är alltså en styrelsemyndighet (6 §), myndighetschef är generaldirektören (11 §). I myndighetens instruktion anges att generaldirektören får besluta om
mindre ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte är
av större betydelse. I övrigt får andra ärenden än de som avses i
4 § myndighetsförordningen avgöras av generaldirektören eller, om
inte styrelsen bestämt något annat, av den som generaldirektören
bestämmer (11 §). Såsom tidigare nämnts anges vidare i 14 § i myndighetens instruktion att 21 § 3–5 myndighetsförordningen om en
myndighets beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling inte ska tillämpas på Försäkringskassan.
Försäkringskassans hantering av beslut om tillfällig
föräldrapenning
Försäkringskassan använder sig av automatiserat beslutsfattande i
hantering av en rad olika ärenden (de följande uppgifterna har inhämtats från myndigheten). Ett exempel är ärenden om tillfällig föräldrapenning. Hanteringen av tillfällig föräldrapenning automatiserades 2006. Besluten grundar sig på den ansökan som föräldern gör,
den information som Försäkringskassan har om den ansökande och
utifrån gällande regelverk.
När den första versionen av automatisering lanserades var det
cirka 7 procent av ärendena som var helt automatiska. Mellan åren 2009
och 2016 genomfördes ett antal utvecklingsprojekt för att öka auto-
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matiseringsgraden och den var 2017 cirka 61 procent av en årsvolym
på cirka 4,4 miljoner ansökningar. Nästan alla ansökningar görs via
webben eller myndighetens applikation (98 procent). Den genomsnittliga handläggningstiden har minskat från 18 dagar 2013 till 8 dagar 2017.
En ansökan om tillfällig föräldrapenning kan göras antingen på
en pappersblankett eller via elektroniska ansökningsformulär på funktionen Mina sidor på Försäkringskassans webbplats eller i myndighetens applikation.
Den automatiserade handläggningen av tillfällig föräldrapenning
innebär att alla ansökningar handläggs helt eller delvis maskinellt av
systemet. Oavsett om ansökan gjorts på pappersblankett eller via
elektroniska ansökningsformulär kontrolleras den maskinellt mot
de uppgifter som finns i Försäkringskassans interna register och hos
andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och a-kassorna. Om
systemet bedömer att ansökan är komplett och att den enskilde uppfyller de krav som gäller för att beviljas tillfällig föräldrapenning fattas
ett beslut om rätt till ersättning enligt det framställda anspråket.
Beslutet dokumenteras av systemet i journalen med en journalanteckning där det framgår att beslut enligt anspråket är fattat av systemet
vid viss dag och tidpunkt. Om systemet inte kan bevilja ansökan förs
den över till en handläggare, vilket alltid resulterar i att ärendet avslutas genom ett manuellt beslut, dvs. oavsett vilken typ av beslut
som fattas.
Rättslig uppföljning av automatiserade beslut av tillfällig
föräldrapenning
Försäkringskassan har genomfört en rättslig kvalitetsuppföljning av
det automatiserade beslutsfattandet avseende tillfällig föräldrapenning.
Den har redovisats i rapporten ”Automatiserade beslut – tillfällig föräldrapenning” (Försäkringskassan rättslig kvalitetsuppföljning 2019:1).
Resultatet av uppföljningen visar att det utöver uppgifterna i
ansökningarna endast fanns ett mycket begränsat underlag i ärendena, trots att det av processbeskrivningen för förmånen framgår att
det inhämtas ett stort antal ytterligare uppgifter innan systemet fattar
beslut. Den ofullständiga dokumentationen har inneburit att det inte
fullt ut varit möjligt att bedöma om utredningen i ärendena har varit
tillräcklig för att beslut skulle kunna fattas. Därmed har det inte
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heller gått att göra en fullständig bedömning av beslutens rättsliga
kvalitet. I rapporten ges också rekommendationen att det bör klargöras om de uppgifter som i dag inte dokumenteras och som hämtas
från Försäkringskassans interna register för handläggningen av ärendena enligt 4 kap. 3 § OSL bör tillföras handlingarna eller om det
finns särskilda skäl mot detta.
Vidare ges i rapporten rekommendationen att det ska säkerställas
att all information i ansökningarna omhändertas på ett tillfredsställande sätt. I arbetet med uppföljningen har det också noterats att det
finns skillnader när det gäller vilka uppgifter som hämtas in i elektroniska ansökningar respektive ansökningar som görs på pappersblanketter. Med anledning av detta ges rekommendationen att det
ska säkerställas att det inte finns några omotiverade skillnader när
det gäller vilka uppgifter som hämtas in i olika typer av ansökningar.
Vidare lyfts fram att det är viktigt att det finns detaljerad dokumentation gällande de automatiserade förfaranden som används inom
myndigheten.
Till följd av bl.a. denna granskningsrapport har myndigheten tagit
fram ”Rapport – standard för dokumentation i automatiserad handläggning” som behandlar frågan om en myndighetsövergripande standard för dokumentation i automatisk handläggning.
3.5.3

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens verksamhet
Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning,
tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet (1 § förordning
[2008:1300] med instruktion för Transportstyrelsen). Transportstyrelsens utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen,
den civila sjöfarten, den civila luftfarten och inom vägtransportsystemet (2 §).
Transportstyrelsen är, som namnet antyder, en styrelsemyndighet med en generaldirektör som myndighetschef (15 och 17 §§).
I instruktionen anges att styrelsen får överlåta till myndighetschefen
att besluta Transportstyrelsens föreskrifter (16 a §). Detta gäller dock
inte föreskrifter som har särskild principiell betydelse eller annars är
av större vikt (16 b §). I övrigt finns inte någon särskild reglering av
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myndighetens beslutsfattande i instruktionen. Det är således endast
myndighetsförordningens föreskrifter som gäller.
Transportstyrelsens användning av automatiserat
beslutsfattande
Transportstyrelsen använder sig av automatiserat beslutsfattande i
en mycket hög utsträckning (de följande uppgifterna har inhämtats
från myndigheten). Av myndighetens totala antal beslut riktade mot
enskilda under år 2019 beslutades cirka 97 procent automatiserat.
Inom de flesta av de områden som myndigheten fattar beslut
finns det särskilda bestämmelser om automatiserat beslutsfattande i
lagstiftningen. Exempel på detta finns i lagen (2004:629) om trängselskatt, i fordonsförordningen (2009:211) och vägtrafikdataförordningen (2019:382). I lagen om trängselskatt finns bestämmelser som
innebär att den skattskyldige har rätt till omprövning av ett beslut
som fattats automatiserat (15 a §), en sådan begäran ska ha inkommit senast 60 dagar efter dagen för det första beslut som fattats i
frågan (15 b §). Även i fordonsförordningen finns en reglerad rätt
till omprövning av beslut i fråga om enskilt godkännande av fordon
som fattas automatiserat. Transportstyrelsen får, enligt 8 kap. 14 §
fordonsförordningen, efter omprövning ändra ett sådant beslut, om
det kan ske utan att det blir till nackdel för någon enskild part. En
begäran om omprövning ska göras skriftligen, och ska ha kommit in
till Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Sådana
beslut får också omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom
två månader från dagen för beslutet. I 7 kap. 2 § vägtrafikdataförordningen finns bestämmelser som motsvarar de som finns i fordonsförordningen.
Myndighetens beslutssystem är generellt utformade på sådant
sätt att beslut om avslag ofta sorteras ut av den automatiserade funktionen för manuell handläggning. Det finns även exempel på automatiserade processer som inte utmynnar i gynnande beslut, bl.a. beslut
om återkallelse av yrkestrafiktillstånd på grund av att tillståndshavaren
inte har något anmält fordon. Myndigheten utreder för närvarande
möjligheterna att automatisera beslutsfattandet rörande hastighetsöverträdelser och utfärdande av varningar.
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Skatteverket

Skatteverkets verksamhet
Skatteverket har ett stort antal olika uppgifter, bl.a. ska myndigheten
fastställa och ta ut skatter, socialavgifter och andra avgifter så att en
riktig uppbörd kan säkerställas (1 § förordningen med instruktion
för Skatteverket) och ansvara för frågor om folkbokföring och personnamn (2 §). Skatteverket leds av en styrelse (16 §) och generaldirektören är myndighetschef (30 §). Skatteverkets instruktion innehåller inte några bestämmelser om beslutsfattandet inom myndigheten
men i 39 § i instruktionen anges som redan nämnts att myndigheten
inte ska tillämpa 21 § 3–5 myndighetsförordningen om en myndighets beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling.
Automatiserat beslutsfattande inom Skatteverkets verksamhet
för fastighetstaxering
Skatteverket använder sig i stor omfattning av automatiserat beslutsfattande. Ett exempel på detta är fastighetstaxeringen (följande baseras
på uppgifter som inhämtats från myndigheten). Fastighetstaxering
sker normalt i en allmän eller förenklad fastighetstaxering vart tredje
eller vart sjätte år beroende på fastighetstyp (1 kap. 7–7 b §§ fastighetstaxeringslagen [1979:1152], förkortad FTL). Utöver sådan taxering
kan det ske en så kallad särskild fastighetstaxering varje år för de
fastighetstyper som inte är föremål för en allmän eller förenklad
fastighetstaxering. Förutsättningen för en sådan taxering är reglerad
i 16 kap. fastighetstaxeringslagen.
Sedan taxeringsåret 1996 har en så kallad registerbaserad taxering
tillämpats vid en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Med registerbaserad fastighetstaxering avses i detta sammanhang en taxering
som baseras på uppgifter i befintliga register (prop. 1994/95:53
s. 76–79). Det betyder i korthet att i de fall det finns ett tillfredsställande uppgiftsunderlag om fastigheten sänds ett förslag till fastighetstaxering ut till fastighetsägaren. Detta förfarande medför att den
allmänna deklarationsplikten inte gäller i dessa fall. En viktig anledning till att ett sådant förfarande infördes var de besparingsmöjligheter som kunde uppnås för myndigheten. Den såg att det gick att
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göra effektivitetsvinster från redan nedlagt arbete och uppgiftsinsamling som utförts vid tidigare taxeringar. I och med införandet av
förslag till fastighetstaxering introducerades även en form av ett tyst
godkännande av fastighetsägaren. En sådan ägare har dock alltid
möjlighet att lämna påpekande på ett förslag inom en viss tidsgräns.
Därutöver har Skatteverket en möjlighet att förelägga fastighetsägaren att deklarera sin fastighet även om den allmänna deklarationsskyldigheten inte råder (18 kap. 6 § FTL)
Fastighetstaxeringsverksamheten har tidigare varit tyngd av en
omfattande beslutshantering. För att rationalisera och förenkla den
verksamheten möjliggjordes 1999 att grundläggande fastighetstaxeringsbeslut som inte behöver motiveras särskilt kan fattas genom
automatisk databehandling (20 kap. 2 a § FTL).
Skatteverket försöker i dag huvudsakligen använda sig av ett automatiserat beslutfattande i fastighetstaxeringen. Det sker både för de
taxeringsenheter som är föremål för ett förslag till fastighetstaxering
och för de fastigheter där en deklarationsskyldighet råder. Beslutsfattandet för förslagen fungerar med ledning av det tysta godkännande som fastighetsägarna anses ha lämnat i de fall de inte inkommer
med synpunkter på förslaget. Då fastställs de föreslagna uppgifterna
via automatisk databehandling och ett beslut meddelas senast den
15 juni (20 kap. 2 § FTL). För sådana fastigheter där det råder en
deklarationsskyldighet sker beslutsfattandet automatiskt efter det
att de inlämnade uppgifterna i deklarationen filtrerats igenom ett
kontrollpaket. För de fastigheter som går igenom kontrollpaketet
och får ”grönt ljus” fastställs beslutet automatiskt. Detta avser i dagsläget endast grundläggande beslut. Regeringen har dock föreslagit
riksdagen att även beslut som fastställs via omprövning ska kunna
fattas automatiserat (prop. 2019/20:196).
Vid den förenklade fastighetstaxeringen för småhus 2018 uppgick
andelen förslag till fastighetstaxering av den totala taxeringsmängden
till 97,29 procent (2 344 458 fastigheter). Av dessa beslutades 2 257 483
automatiskt, vilka utgjorde 96,29 procent av totala andelen förslag.
Andelen deklarationer som beslutades automatiserat var under samma
period 14,57 procent av den totala deklarationsmängden (65 420).
Den totala taxeringsmängden vid 2018 års taxering av småhus uppgick till 2 409 878 fastigheter (både förslag och deklarationer är inräknade). Av dessa avslutades totalt 2 267 017 (94,07 procent) taxeringsenheter via ett automatiserat förfarande.
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Riksrevisionens granskning av automatiserat
beslutsfattande

Riksrevisionen har i rapporten ”Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen – effektivt, men kontroll och uppföljning brister”,
RiR 2020:22, redovisat en granskning av om statliga myndigheters
automatiserade beslutsfattande är effektivt, utan att rättssäkerheten
i beslutsfattandet eftersätts. Granskningen har omfattat föräldrapenning vid Försäkringskassan, årlig inkomstbeskattning av privatpersoner vid Skatteverket och körkortstillstånd vid Transportstyrelsen.
Riksrevisionen anför att den övergripande slutsatsen i granskningen är att statliga myndigheters automatiserade beslutsfattande
har lett till ökad effektivitet och att grundläggande rättssäkerhetsaspekter till viss del har förbättrats. Det finns dock brister i myndigheternas arbete med att hantera ärenden med hög risk för fusk och
fel. Dessutom utförs det en alltför begränsad uppföljning av att
beslut som fattats automatiserat blivit korrekta. Det finns därmed
risk för att resurser för manuell kontroll och uppföljning har prioriterats bort i för hög utsträckning. Det förekommer även brister i
ansvarsfördelningen för automatiserade beslutsprocesser, liksom att
det saknas en tydlig och läsbar dokumentation av den automatiserade
handläggningen.

3.6

Utredningens förslag

3.6.1

En möjlighet till automatiserat beslutsfattande
av beslut som fattas av kommunala nämnder

Utredningens förslag: Det ska bli möjligt att genom delegation
uppdra åt en automatiserad beslutsfunktion att besluta på en
nämnds vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Behovet av automatiserat beslutsfattande
Jag har i uppdrag att föreslå hur en möjlighet till automatiserat
beslutsfattande ska kunna införas i kommuner och regioner. Såväl
regeringen som SKR har konstaterat att det finns ett behov av att
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kommuner och regioner ska kunna använda sig av automatiserat
beslutsfattande.
Det bör framhållas att utredningens uppdrag handlar om automatisering av själva besluten. Det finns inte några kommunalrättsliga
hinder mot att automatisera andra steg i handläggningsprocessen av
ett ärende. Det som i fortsättningen anförs om möjligheten till automatisering avser således enbart beslut och inte andra typer av automatisering t.ex. automatisk uppgiftsinsamling eller beslutsstöd.
Kommunerna och regionerna står inför stora utmaningar bl.a. i
form av ett ökat demografiskt tryck, antingen i form av ökande eller
av minskande befolkning. Till detta kan läggas att många kommuner
och regioner har betydande utmaningar med att rekrytera personal
med rätt kompetens. Nya uppgifter och krav på verksamheten tillkommer också ständigt.
Ett sätt för den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter är att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i
digitala arbetssätt och verktyg. Att kunna använda automatiserade
beslut för i detta perspektiv med sig en rad fördelar. En effektivare
administration innebär frigjord tid för de anställda och möjligheter
att förbättra servicen till invånarna genom snabbare beslut.
Vidare kan jag inte finna några egentliga skäl till att automatiserat
beslutsfattande endast ska vara möjligt för statliga myndigheter.
Erfarenheterna av att använda automatiserade beslut i staten får anses
vara övervägande goda och det finns ingen anledning att särbehandla
kommunal förvaltning i detta avseende. Det har visserligen påpekats
i direktiven att det kommunala beslutsfattandet skiljer sig från det
statliga och att detta bl.a. beror på utgångspunkten att all beslutanderätt i kommunerna utgår från ett kollektiv av förtroendevalda och
andra organisatoriska skillnader mellan statlig och kommunal förvaltning. Som har redovisats i avsnitt 3.2.1 uttalades dock i förarbetena till
1991 års kommunallag att den traditionella lekmannaförvaltningen alltmer var på väg att ersättas av en professionell förvaltning. Jag anser
därför att de traditionella principerna för kommunalt beslutsfattande
inte utgör något hinder att jämställa statlig och kommunal förvaltning i detta avseende.
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Fullmäktiges beslut ska inte kunna fattas automatiserat
Det behov som såväl regeringen som SKR konstaterat utgår från det
beslutsfattande som sker i de kommunala nämnderna. Kommunala
beslut fattas inte bara av nämnderna utan givetvis i första hand av
fullmäktige (se avsnitt 3.2.2). Jag uppfattar dock mitt uppdrag på det
sättet att det inte omfattar fullmäktiges beslutsfattande. De i huvudsak politiska frågor som behandlas i fullmäktige lämpar sig inte för
automatiserat beslutsfattande. Det rör sig ofta om beslut av principiell
betydelse och rutinärenden torde sällan förekomma i fullmäktige.
Med utgångspunkt i den rådande ordningen för fördelning av ärenden
mellan fullmäktige och nämnderna framstår det därför som naturligt
att automatisering endast ska kunna ske av beslut som fattas av nämnderna.
Beslut som måste fattas av nämnden ska inte kunna fattas
automatiserat
De beslut som bör komma i fråga för automatisering är således de
som fattas av nämnderna. De kommunala nämnderna fattar beslut
inom vitt skilda verksamhetsområden och med stor variation vad
gäller innehållet. Några generella uppdelningar kan dock göras. Det
förekommer dels beslut som till följd av kommunallagen eller annan
lagstiftning måste fattas av nämnden själv, dels sådana som kan delegeras till t.ex. en anställd. En annan uppdelning gäller hur kommunala beslut överklagas. Det finns dels beslut som kan överklagas
genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen, dels beslut
där överklagandemöjligheterna har reglerats särskilt. Handläggningen
av ärenden som utmynnar i beslut som kan laglighetsprövas omfattas
inte fullt ut av förvaltningslagens regler (se avsnitt 3.3.2).
Beslut som, enligt gällande lagstiftning, måste fattas av nämnden
själv kan rimligen inte komma i fråga för automatisering. De bestämmelser om delegationsförbud som finns i kommunallagen och
viss speciallagstiftning ger uttryck för att vissa beslut är av sådan
principiell vikt att de bör förbehållas de ansvariga förtroendevalda.
Att öppna för att sådana beslut skulle kunna fattas automatiserat kan
inte anses lämpligt. Det har inte heller framkommit att det finns något
behov av att automatisera den typen av beslut.
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Vilka beslut ligger närmast till hands att fatta automatiserat?
SKR har i sin hemställan till regeringen gett exempel på beslut som
enligt förbundet kan komma i fråga för automatisering, t.ex. beslut
om plats i förskola och tillstånd att använda färdtjänst. Generellt
anför SKR att det rör sig om beslut där det finns tydliga regler för
när ett tillstånd eller en ansökan ska beviljas, och när den ska avslås
och att övervägandena för sådana beslut har gjorts i de regelverk som
finns för respektive beslutstyp.
I likhet med SKR anser jag att det som i dag framstår som närmast
till hands att automatisera är den typ av ärenden som handlar om att
avgöra om vissa givna förutsättningar föreligger eller ej. Det kan
dock också i dessa fall förekomma ärenden som helt eller delvis inte
lämpar sig för automatisering. Det är vidare sannolikt att automatisering främst kommer att aktualiseras i ärenden som förekommer i
sådan omfattning att en automatisering av hanteringen innebär en
reell effektivisering. SKR har vid utredningens kontakter med förbundet anslutit sig till detta synsätt. Från den statliga sektorns erfarenheter kan det vidare konstateras att det är vanligt att det automatiserade beslutsfattandet konstrueras så att t.ex. ansökningar som
uppfyller de krav som föreligger kan godkännas automatiskt medan
övriga ärenden sorteras ut för manuell handläggning. Att ett beslutsfattande automatiseras behöver därför inte innebära en fullständig
automatisering. I de allra flesta fall är det snarare troligt att beslutsfattandet, på samma sätt som hos de statliga myndigheterna, kommer
att ske genom automatiserat eller manuellt förfarande beroende på
ärendets beskaffenhet.
Regleringen bör inte baseras på tekniska möjligheter
Införandet av en möjlighet till automatiserat beslutsfattande i kommuner kommer givetvis att påverkas av vilka tekniska möjligheter
som finns. Det är dock enligt min mening inte lämpligt att utforma
en reglering utifrån en uppfattning om vad som är tekniskt möjligt.
En lämpligare ordning är i stället att med utgångspunkt i den nuvarande regleringen av det kommunala beslutsfattandet bedöma vilka
typer av beslut som bör vara möjliga att automatisera. I detta ligger
också att jag inte kommer att försöka göra några förutsägelser om
den tekniska utvecklingen. Enligt min mening bör en avgränsning
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som anknyter till de befintliga möjligheterna att fördela en nämnds
beslutsfattande föredras om den i övrigt kan anses lämplig. Den uppdelning som i dag finns mellan beslut som måste fattas av nämnden
och beslutfattande som nämnden kan delegera utgör en etablerad
avvägning av vilka beslut som kräver det beslutande organets kollektiva deltagande och vilka som företrädesvis kan fattas av de anställda.
Denna ordning bör därför vara en utgångspunkt vid de fortsatta övervägandena.
Nämndens verksamhetsansvar
Det kan diskuteras om det är lämpligt att alla ärenden där beslutanderätten i dag kan delegeras också ska kunna bli föremål för ett
automatiserat beslutsfattande. Bland ärenden där beslutsfattandet i
och för sig är möjligt att delegera finns nämligen ärenden som det i
dagsläget varken framstår som lämpligt eller möjligt att automatisera.
Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att en kommunal
nämnd inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten (6 kap. 6 § första stycket KL). Av detta följer att nämnden måste
säkerställa att ett automatiserat beslutsfattande kan ske i överensstämmelse med gällande rätt innan delegation kan ske. Nämnden måste
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (6 kap. 6 § andra
stycket KL).
Ansvaret för ett automatiserat beslutsfattandet kommer således
att ligga på den ansvariga nämnden. I detta ansvar ligger att noga
överväga hur ett automatiserat beslutsfattande ska fungera för att
uppfylla de krav som ställs på offentligt beslutsfattande, om det finns
skäl för anpassning, t.ex. för personer med nedsatt beslutsförmåga
eller annat behov av stöd. Nämnden har också ett ansvar för hur uppföljning och kontroll av systemet ska fungera.
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Möjligheten att fatta beslut automatiserat påverkas av
annan lagstiftning
Användningen av automatiserat beslutsfattande kan inte ses enbart
som en kommunalrättslig fråga. Ett införande av en, kommunalrättslig möjlighet, att använda automatiserat beslutsfattande av beslut som kan delegeras innebär därför inte att alla beslut som kan
hänföras till denna kategori kommer att kunna delegeras. Möjligheten att använda sig av automatiserat beslutsfattande kan påverkas
även av andra bestämmelser än regleringen av delegation, t.ex. kravet
på motivering enligt 32 § förvaltningslagen eller krav på utredning
innan ett ärende avgörs (se avsnitt 3.5.1). Reglering i förvaltningslagen eller i speciallagstiftning kan därmed innebära att automatiserat beslutsfattande inte är möjligt. Specialreglering kan också påverka i vilken grad beslut kan automatiseras genom att fler eller färre
ärenden kan kategoriseras som sådana som lämpar sig för automatisering. Begränsningar kan också finnas på grund av att avvägningar,
som enligt lagstiftning krävs, inte kan utföras automatiserat. Det kan
också finnas krav som indirekt förutsätter att ett ärende hanteras av
en fysisk person, t.ex. genom särskilda krav på utredning eller handläggning. Ett sådant exempel är ett uppdrag att genomföra en adoptionsutredning enligt 14 kap. 4 § föräldrabalken, där 14 kap. 5 § ställer
krav på utredaren som måste anses innebära att endast en fysisk person kan komma i fråga. Även 11 kap. 10 § socialtjänstlagens krav på
att barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör
barnet utgör ett sådant exempel, eftersom det torde vara svårt att se
till att barnets åsikter i ett sådant ärende kan beaktas på annat sätt än
genom att beslut fattas av en fysisk person.
Till detta ska läggas att det finns krav som uttryckligen innebär
att ett ärende ska handläggas av en fysisk person med viss kompetens, t.ex. regleringen i 3 kap. 3 a § socialtjänstlagen som ställer särskilda kompetenskrav på handläggare som utför vissa arbetsuppgifter
i ärenden som gäller barn och unga. I detta sammanhang kan nämnas
att Utredningen Framtidens socialtjänst i augusti 2020 lämnat förslag
till en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
Oavsett till vem nämnden delegerar sin beslutanderätt innebär
verksamhetsansvaret att nämnden måste följa verksamheten och se
till att den bedrivs enligt lag och annan författning och i enlighet
med fullmäktiges och nämndens egna direktiv.
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Automatisering bör vara kommunalrättsligt möjligt i alla ärenden
där beslutsfattandet i dag kan delegeras
Vad jag nu har anfört visar att särskilda överväganden måste göras
när frågor om automatisering diskuteras. En möjlighet till automatiserat beslutsfattande som tar sikte på färre beslut än de som i dag kan
delegeras skulle dock innebära införandet av en ny kategori av nämndbeslut utöver dagens uppdelning av beslut som måste fattas av nämnden
och beslutsfattande som kan delegeras. En sådan uppdelning är förenad med utmaningar avseende uppdelningen och riskerar vidare att
fort bli föråldrad till följd av teknisk utveckling. Mot denna bakgrund anser jag att den lämpligaste ordningen är att automatisering,
kommunalrättsligt, generellt görs möjlig i samma typer av ärenden
som de där beslutanderätten i dag kan delegeras. Jag anser således att
det bör överlåtas till kommunerna att inom denna ram avgöra vilket
beslutsfattande som kan automatiseras. Jag utvecklar detta närmare
i avsnitt 3.6.3.
De nuvarande delegationsmöjligheterna gör ingen åtskillnad mellan
beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap.
kommunallagen och beslut där överklagandemöjligheterna är särskilt
reglerade. Beslut som har fattats efter delegation, som kan laglighetsprövas, och inte ska anmälas till nämnden ska dock protokollföras
särskilt (6 kap. 40 § och 7 kap. 8 § KL). Det finns dock skillnader
mellan dessa typer av ärenden både avseende handläggningen och
överklagandemöjligheterna. Dessa skillnader får betydelse för möjligheten att använda automatiserat beslutsfattande. Jag behandlar denna
fråga i avsnitt 3.6.2.
En ny möjlighet till delegation
Det finns hos kommuner och regioner en etablerad ordning för
hanteringen av ärenden där beslutanderätten delegerats som innefattar allt från att leva upp till krav på beslutsfattandet till den interna
hanteringen. Dokumentation och arkivfrågor hör också hit. Mot
denna bakgrund är det enligt min mening mest ändamålsenligt att
inordna möjligheten till automatiserat beslutsfattande i detta, såvitt
jag kan bedöma, på det stora hela väl fungerande system. Automatiserade beslut blir med en sådan lösning möjliga utan att någon
ny ordning för nämnden att fördela beslutsfattande behöver skapas.
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Till skillnad från nuvarande delegationsmöjligheter finns det vid
automatiserat beslutsfattande inte något mänskligt subjekt att delegera beslutsfattandet till. Dock förutsätter automatiserat beslutsfattande att det finns en teknisk lösning för detta. På samma sätt som övriga
delegationsbeslut riktas till ett mänskligt subjekt kan nämndens delegation därför riktas till denna tekniska lösning, som en form av digitalt subjekt.
Jag anser mot denna bakgrund att automatiserat beslutsfattande
bör möjliggöras genom att det i kommunallagen införs en möjlighet
till delegation till en automatiserad beslutsfunktion. Genom denna
lösning upprätthålls principerna för det kommunala beslutsfattandet
genom att det automatiserade beslutsfattandet inordnas i den befintliga ordningen för delegation. Jag återkommer i avsnitt 3.6.3 till de
närmare formerna för detta.
Beslut som till följd av lagstiftning ska fattas av en utpekad
befattningshavare
Som tidigare anförts (avsnitt 3.3.3) förekommer det i lagstiftning att
beslutanderätt i en viss fråga ges till en utpekad befattningshavare
såsom chefsöverläkaren vid en vårdinrättning för psykiatrisk tvångsvård (6 b § LPT) eller rektorn för en skola (2 kap. 10 § skollagen).
Sådan beslutanderätt kommer inte att omfattas av utredningens
förslag eftersom beslutsfattandet i dessa fall är särskilt reglerat i lag
och således inte kan delegeras av den ansvariga nämnden.
Frågan om möjligheten att använda automatiserat beslutsfattande
för beslut som enligt lag ska fattas av en särskild befattningshavare
får i stället bedömas utifrån aktuell speciallagstiftning. Jag noterar
dock att frågan om att uppdra åt någon annan att fatta sådana beslut
avseende de givna exemplen är särskilt reglerad på ett sådant sätt att
någon automatisering inte torde vara möjlig (39 § LPT och i 2 kap.
10 § andra stycket skollagen).
Sammanfattning
Sammanfattningsvis föreslår jag alltså att det i kommunallagen ska
införas en möjlighet för kommunerna och regionerna att besluta att
beslutanderätten i sådana ärenden som i dag av den ansvariga nämnden
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kan delegeras till anställda m.fl. också ska kunna delegeras till en automatiserad beslutsfunktion. En förutsättning för att delegation ska
kunna ske är att ett sådant beslutsfattande inte strider mot bestämmelser i annan lagstiftning. Ansvaret för det automatiserade beslutsfattandet ska ligga på respektive nämnd.
3.6.2

Beslut i ärenden som överklagas förvaltningsrättsligt
ska kunna fattas automatiserat

Utredningens förslag: Kommuner och regioner ska få möjlighet
att använda sig av automatiserat beslutsfattande i fråga om beslut
i ärenden som handläggs enligt förvaltningslagen och kan överklagas förvaltningsrättsligt.
Utredningens bedömning: Beslut i ärenden som överprövas genom laglighetsprövning, beslut i ärenden som inte kan överklagas
och beslut i ärenden om upphandling bör, mot bakgrund av unionsrätten, inte omfattas av möjligheten till automatiserat beslutsfattande.

Automatiserat beslutsfattande för beslut som kan överklagas
förvaltningsrättsligt
Som redovisats i avsnitt 3.4.3 finns grundläggande krav på personuppgiftsbehandling i stadgan. Dessa rättigheter skyddas av EU:s dataskyddsförordning (skäl 4). Jag bedömer därför att en ordning för
automatiserade beslut som är utformad i enlighet med förordningen
också får bedömas vara förenlig med rättigheterna i stadgan.
Såsom framgår av avsnitt 3.4.3 har regeringen ansett att förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier uppfyller kraven på lämpliga åtgärder vid automatiserade beslut enligt artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning. Vidare anges i 3 kap. 3 § första stycket dataskyddslagen
att känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd
av artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs enligt lag, om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende, eller i annat
fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt all-
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mänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades
personliga integritet. Såväl statliga som kommunala myndigheter omfattas av bestämmelsen (prop. 2017/18:105 s. 193).
Den del av den kommunala verksamheten som är specialreglerad
omfattas i allmänhet av förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier på
samma sätt som de statliga myndigheternas ärendehantering. EU:s
dataskyddsförordning och unionsrätten i stort gör inte heller någon
skillnad mellan vilket offentligt organ som fattar ett beslut. Kommunala beslut som fullt ut omfattas av förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier måste därför kunna fattas automatiserat på samma sätt
som i dag sker i de statliga myndigheterna. Den ärendehantering som
kommuner och regioner ägnar sig åt inom ramen för sådan verksamhet föreskrivs i lag och den måste därför anses föranledd av ett
viktigt allmänt intresse enligt 9.2 g i förordningen. Ett automatiserat
beslutsfattande förutsätter därför enligt min bedömning inte några
författningsändringar i denna del även om behandlingen skulle röra
känsliga personuppgifter.
Mot denna bakgrund och med beaktande av vad jag anfört i avsnitt 3.6.1 anser jag att kommuner och regioner ska få möjlighet att
använda sig av automatiserat beslutsfattande avseende beslut som kan
delegeras och som omfattas av förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier däribland förvaltningsrättsligt överklagande.
Beslut i ärenden som överklagas genom laglighetsprövning
Som angetts i avsnitt 3.3.2 är ärenden som kan överklagas genom
laglighetsprövning undantagna från en del av de bestämmelser i förvaltningslagen som regeringen bedömt utgör lämpliga åtgärder till
skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen (se prop. 2017/18:115 s. 31). Mer specifikt rör detta rätten
till partsinsyn, krav på kommunikation liksom möjligheten till ändring
och rättelse av beslut samt förvaltningsrättsligt överklagande. I övrigt omfattas all kommunal ärendehandläggning av de grundläggande
kraven på legalitet, objektivitet och proportionalitet. Det finns också
en möjlighet att överklaga besluten genom laglighetsprövning. Frågan
är mot denna bakgrund om kravet på lämpliga skyddsåtgärder kan
anses vara uppfyllt när det gäller ärenden som omfattas av undantaget från förvaltningslagen.
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Artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning avser automatiserade beslut och är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Det innebär, som
tidigare redovisats, att kraven på lämpliga skyddsåtgärder i artikel 22
måste vara uppfyllda för att automatiserade beslut ska vara tillåtna.
För att automatiserade beslut ska vara möjliga måste det alltså vara
klarlagt att kraven i artikel 22.2 b är uppfyllda. Regeringen har, som
nämnts, funnit att förvaltningslagens reglering uppfyller dessa krav
och riksdagen har inte invänt mot detta. För att möjliggöra ett automatiserat beslutsfattande i ärenden som kan överklagas genom laglighetsprövning och som omfattas av artikel 22 krävs därför att det i
lag säkerställs att det beslutsfattandet omfattas av regler som motsvarar förvaltningslagens krav.
En tänkbar ordning skulle vara att undantaget i 2 § förvaltningslagen justeras på sådant sätt att det där framgår att de aktuella
bestämmelserna i förvaltningslagen ändå ska tillämpas i ärenden där
beslutet laglighetsprövas i de fall beslutsfattandet sker automatiserat.
Effekten av en sådan generell reglering skulle dock bli att delvis olika
förfaranden kommer att krävas för handläggning av samma typ av
ärenden beroende på om beslut fattas av en automatiserad funktion
eller på annat sätt. En sådan ordning måste anses vara principiellt
mindre lämplig och skulle kunna anses strida mot grundläggande principer om allas likhet inför lagen m.m.
Utöver detta måste även frågan om formerna för överklagande
beaktas. Klagorätt enligt 13 kap. kommunallagen tillkommer enbart
medlemmar i en kommun eller en region. Det kan därför ifrågasättas
om en ordning där beslut, som omfattas av artikel 22, och innebär
behandling av en fysisk persons personuppgifter, men som inte kan
överklagas av den berörde kan anses förenlig med förordningen. Som
har framhållits i den juridiska litteraturen kan laglighetsprövningen
närmast ses som ett instrument för allmän medborgarkontroll över
den kommunala förvaltningen snarare än som ett regelrätt överklagande
(se avsnitt 3.2.1).
Mot bakgrund av dels det principiellt tveksamma med olika regler
för handläggning av samma typ av ärenden, dels problematiken kring
överklagandemöjligheter för personer som inte är medlemmar i den
beslutande kommunen eller regionen anser jag att det inte är lämpligt att införa en möjlighet till automatiserat beslutsfattande avseende ärenden som laglighetsprövas enligt bestämmelserna i 13 kap.
kommunallagen. Mot bakgrund av regleringen i EU:s dataskydds-
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förordning skulle en annan ordning troligen kräva en utökad tillämpning av förvaltningslagens regler för alla beslut som laglighetsprövas
och dessutom en förändring av laglighetsprövningsinstitutet. Detta
skulle innebära en helt ny ordning för laglighetsprövning. Det kan
inte anses rymmas inom mitt uppdrag att föreslå en sådan ordning.
Till detta kommer att det som tidigare anförts om behovet av
automatisering innebär att det största behovet får anses finnas på den
specialreglerade förvaltningens område. Som framgår av avsnitt 3.3.2
är det dock så att det förekommer att beslut inom den specialreglerade
förvaltningen överklagas genom laglighetsprövning. Detta kan få till
följd att olika typer av beslut som fattas med stöd av en lag kan överklagas på olika sätt. Ett exempel på detta är frågor om skolskjuts.
Enligt 10 kap. 32 § första stycket skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock enligt
andra stycket inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än
den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en
annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen anordna
skolskjuts även i dessa fall. Beslut om sådan skolskjuts som en elev
har rätt till enligt första stycket i paragrafen överklagas i förvaltningsrättslig ordning medan beslut som grundas på paragrafens andra
stycke endast kan överklagas genom laglighetsprövning (28 kap. 5 och
18 §§ skollagen). Konsekvensen av mitt förslag kommer alltså att bli
att beslut om skolskjuts enligt 10 kap. 32 § första stycket skollagen
kommer att vara kommunalrättsligt möjliga att automatisera medan
beslut som fattas enligt andra stycket inte kommer att vara det. Ur
en systematisk synvinkel kan detta i och för sig ifrågasättas.
Regleringar som innebär att olika överklagandemöjligheter föreskrivs kan dock ha uppkommit av en rad olika anledningar. Det kan
därför ifrågasättas om det är lämpligt att förändra de gällande regleringarna på denna punkt enbart för att åstadkomma en mer enhetlig
reglering kring möjligheterna till automatiserat beslutsfattande. Att
göra en sådan analys och föreslå eventuella förändringar låter sig
knappast göras inom ramen för mitt uppdrag. Den skillnad som förslaget innebär vad avser möjligheten att använda automatiserat besluts-
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fattande får i stället beaktas i framtida översyner och reformer inom
de olika områden där liknande situationer uppkommer. Denna problematik ska heller inte överdrivas. Avseende det nämnda exemplet
ligger det t.ex. närmare till hands att det kan finnas behov och möjlighet att automatisera beslut som kan grundas på färdvägens längd
eller trafikförhållanden än att det skulle vara möjligt att automatiserat göra en bedömning avseende vad som ger upphov till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för en kommun.
En tillkommande fråga är om automatiserade beslut ska tillåtas
avseende ärenden som kan laglighetsprövas men där artikel 22 inte
är tillämplig. Det skulle då röra sig om ärenden som inte har rättsliga
följder eller på annat sätt i betydande grad påverkar den registrerade
eller som inte innebär någon behandling av personuppgifter. Enligt
min mening bör det undvikas att varje kommun och region särskilt
ska behöva ta ställning till tillämpligheten av artikel 22. Vidare kan
det ifrågasättas om det verkligen finns något behov av en möjlighet
att automatisera beslut av detta slag. Jag anser sammanfattningsvis
att det inte är motiverat med en sådan möjlighet.
Beslut som inte kan överklagas
Det förekommer att beslut som kommuner och regioner fattar med
stöd av specialreglerad lagstiftning inte alls kan överklagas. Ett exempel är beslut om s.k. boendeparkering enligt 15 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276). Dessa beslut kan inte överklagas.
I skäl 71 till EU:s dataskyddsförordning anges som tidigare redovisats att lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 22 bör inkludera en
rätt att överklaga ett beslut som fattas automatiserat. Jag har i anslutning till frågan om beslut som överklagas förvaltningsrättsligt
ansett att ett automatiserat beslutsförfarande ska omfattas av förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier, däribland möjligheten till överklagande. Huruvida detta i alla situationer innebär att beslutet måste
gå att överklaga kan inte helt säkert slås fast. Innehållet i skäl 71 till
dataskyddsförordningen talar för att så är fallet men några uttalanden från EU-domstolen finns ännu inte. Mot denna bakgrund bör,
enligt min bedömning, beslut som enligt lag eller författning inte får
överklagas inte kunna bli föremål för automatiserat beslutsfattande.
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I likhet med vad jag tidigare anfört avseende föreskrifter om att
beslut ska överklagas genom laglighetsprövning är frågan om möjlighet till automatisering något som får beaktas vid framtida översyner
av de områden där överklagandeförbud förekommer. Jag anser inte
heller när det gäller dessa beslut att det finns anledning att göra ett
generellt undantag för beslut som inte omfattas av artikel 22. För det
fall att det på något område kan konstateras att en beslutstyp står
utanför artikelns tillämpningsområde behöver ändå särskilda avvägningar göras om det kan anses vara lämpligt att automatisera beslut
som sedan, eftersom de inte kan överklagas, i princip inte kan ändras.
Upphandlingsärenden
Upphandling sker både i den allmänna och i den specialreglerade förvaltningen och ärenden om upphandling utgör därför i sig inte något
specifikt verksamhetsområde för kommuner och regioner. Regleringen av upphandling är i den meningen inte att betrakta som specialreglerad förvaltning. Förfarandet i upphandlingsärenden är dock reglerat i detalj i de olika upphandlingslagarna. Beslut om upphandling
och giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande
myndighet och en leverantör kan överprövas av allmän förvaltningsdomstol på ansökan av en leverantör. Processen i upphandlingsärenden
skiljer sig på flera punkter från den gängse processen i de allmänna
förvaltningsdomstolarna.
Upphandling utgör inte myndighetsutövning mot enskild och
flera av handläggningsreglerna i den tidigare förvaltningslagen var
därför inte tillämpliga på ärenden om upphandling. Som tidigare anförts gäller den nuvarande förvaltningslagen emellertid all ärendehandläggning (se avsnitt 3.3.1). Vid förvaltningslagens införande infördes
därför i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner och i lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet bestämmelser som anger att upphandlande myndigheter och enheter vid upphandling – om förvaltningslagen är tillämplig – inte ska tillämpa bestämmelserna i lagen
om partsinsyn och kommunikation (bakgrunden till dessa bestämmelser och om förvaltningslagens förhållande till ärenden om upphandling finns i prop. 2017/18:235 s. 128–135). I 3 § i lagen (2008:962) om
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valfrihetssystem anges att förvaltningslagen inte ska tillämpas vid
handläggning enligt lagen. Förvaltningslagens rättssäkerhetsgarantier
kan därför inte sägas gälla fullt ut avseende upphandlingsärenden. Det
kan anmärkas att lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering inte innehåller någon motsvarande
reglering.
Förfarandet på upphandlingsområdet är detaljreglerat och skiljer
sig delvis åt mellan de olika upphandlingslagarna. Frågan om detta
reglerade förfarande kan anses säkerställa sådana lämpliga skyddsåtgärder som krävs enligt artikel 22 verkar inte ha aktualiserats vare
sig nationellt eller i ett unionsrättsligt sammanhang såvitt utredningen
kunnat utröna. Jag bedömer att det inom ramen för detta utredningsuppdrag inte är möjligt att göra en sådan analys av upphandlingsregelverket. Mot denna bakgrund, och med beaktande av att det, i
vart fall i dagsläget, inte torde vara möjligt att automatisera beslut i
upphandlingsprocessen i någon större utsträckning anser jag därför
att ärenden om upphandling bör undantas från den föreslagna regleringen.
3.6.3

Delegation till en automatiserad beslutsfunktion

Utredningens förslag: Delegation till en automatiserad beslutsfunktion ska omfattas av samma regler som gäller för nuvarande
delegationsmöjligheter.

Delegation till en automatiserad beslutsfunktion
Möjligheterna att använda sig av automatiserat beslutsfattande kommer som anförts tidigare (se avsnitt 3.6.1 under rubriken Vilka
nämndbeslut ska kunna fattas automatiserat?) att i praktiken vara
mer begränsade än övrig delegation främst till följd av krav i annan
lagstiftning och de tekniska möjligheterna. Det finns dock enligt
min bedömning inte någon anledning att föreslå en särskild reglering
av själva beslutet om delegation. Det får vidare ankomma på nämnden
själv att avgöra i vilken mån de automatiserade besluten ska anmälas
till nämnden. Möjligheten att delegera beslutanderätt till en automatiserad beslutsfunktion bör därför som framgått regleras på så sätt
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att det i 6 kap. 37 § kommunallagen införs en möjlighet att överlåta
beslutanderätt även till en automatiserad beslutsfunktion. Som framgår av avsnitt 3.6.2 finns vidare vissa grupper av beslut som jag anser
inte ska omfattas av möjligheten till automatiserat beslutsfattande.
Dessa begränsningar ska införas i 6 kap. 38 § kommunallagen där
regleringen om begränsningar av möjligheterna till delegation finns.
Fullmäktiges godkännande bör inte krävas vid delegation
till en automatiserad beslutsfunktion
Det kan övervägas om delegation till en automatiserad beslutsfunktion bör förutsätta ett godkännande av fullmäktige. Användandet av automatiserade beslut kan betraktas som en principiell fråga
som fullmäktige bör ha inflytande över. De begränsningar av möjligheten till delegation som finns innebär visserligen att ärenden av
principiell betydelse inte är möjliga att delegera. Det bör dock övervägas om frågan om ett ärende ska avgöras automatiserat är av sådan
vikt att fullmäktige i lag ska åläggas att ta ställning till den.
Som har redovisats i avsnitt 3.3.3 under rubriken Delegation av
en nämnds beslutanderätt krävdes tidigare ett bemyndigande från
fullmäktige för att en nämnd skulle kunna besluta om delegation.
I och med 1991 års kommunallag infördes nya bestämmelser som
innebar att det inte längre krävdes något medgivande från fullmäktige
för att en nämnd skulle få besluta om delegation utan denna rätt
framgick direkt av kommunallagen. Någon närmare motivering lämnades inte men det får antas ha varit ett led i effektiviseringen av
nämndernas arbete. Det förhållandet att fler och fler uppgifter kommit att läggas på kommunerna, att dessa blivit större och därmed
också krävde en större tjänstemannaorganisation innebar naturligen
att möjligheterna att delegera beslutsfattandet blev en given förutsättning för en effektiv organisation. Denna ordning gäller alltjämt
och har såvitt jag kunnat utröna inte ifrågasatts.
Det har inom referensgruppen framförts skilda uppfattningar i
denna fråga. Vissa av ledamöterna har ansett att frågan om vilka typer
av beslut som ska kunna fattas automatiserat är av så stor vikt att den
inte bör överlåtas till den ansvariga nämnden. Det bör enligt dessa
ledamöters uppfattning vara fullmäktige som beslutar om delegation
ska vara tillåten.
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Som jag ser det finns det dock knappast någon anledning att i detta
avseende behandla frågor om delegation till en automatiserad beslutsfunktion på något annat sätt än frågan om delegation till andra beslutsfattare. Det förefaller mest ändamålsenligt att lämna frågan om
delegation i sin helhet till den ansvariga nämnden, givetvis med de
begränsningar som i dag följer av kommunallagen vad gäller delegation. Detta bidrar till ett mer enhetligt system och ett enklare regelverk.
Även om fullmäktige inte ska ges en lagstadgad roll avseende delegation innebär detta inte att fullmäktige kommer att vara helt utan
inflytande i frågan.
Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller
för verksamheten. Även om en reglering i lag innebär att fullmäktige
inte kan förbjuda en nämnd att fatta beslut om automatisering föreställer jag mig att det i praktiken förekommer en dialog mellan
nämnderna och fullmäktige i bl.a. effektivitetsfrågor om inte annat
så i budgetarbetet.
Särskilt om delegationsbeslutet
Ett beslut att uppdra en viss grupp av ärenden till en automatiserad
funktion kommer att innebära en delvis annan beredning än vad som
gäller för andra delegationsärenden. De skillnader som finns i detta
avseende är dock av mer praktisk natur. Etablerandet av en automatiserad beslutsfunktion innebär att någon form av teknisk lösning
måste skapas eller köpas in och anpassas, delegation till en anställd
kräver i stället att en lämplig person är anställd eller kan anställas till
den befattning dit beslutanderätten ska delegeras.
Även för ärenden som kan automatiseras kommer det vidare att
krävas att det finns rutiner och mandat för fysisk handläggning t.ex.
av ärenden som systemet inte kan processa eller för att hantera
förvaltningslagens bestämmelser om rättelse och ändring av fattade
beslut. Det bör också framhållas att införandet av ett automatiserat
beslutsfattande inte utgör skäl för att ställa krav på enskilda som inte
har stöd i lag (se beslut från Inspektionen för vård och omsorg,
23 januari 2020, dnr 8.5-31394/2018-9). Nämnden kommer också i
fortsättningen att vara oförhindrad att i ett särskilt fall handlägga ett
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ärende manuellt, återta beslutsrätten innan ett beslut fattats eller helt
dra tillbaka delegationen.
En tänkbar särreglering vore att i likhet med vad som gäller för
vissa beslut som fattas av Transportstyrelsen (se avsnitt 3.5.3) införa
en reglering om att beslut som fattas automatiserat på begäran ska
omprövas. Enligt min mening kan det dock inte vara motiverat att
införa en sådan reglering generellt i den kommunala förvaltningen.
Reglerna om rättelse och ändring i förvaltningslagen innebär enligt
min mening tillräckliga möjligheter för att beslut ska kunna ändras
om fel uppstått.
Insyn avseende automatiserat beslutsfattande
Inom ramen för utredningens arbete har frågor som rör automatiserat beslutsfattande generellt aktualiserats. En sådan diskussion rör
reglering kring och möjligheten till insyn i ett automatiserat beslutsfattande. Det måste dock framhållas att ett automatiserat beslutsfattande för kommuner och regioner – lika lite som för statliga myndigheter – innebär någon förändring vad avser offentlighetsprincipen eller
regleringen om offentlighet och sekretess. Jag ser därför inte någon
anledning att, med anledning av att möjligheten till automatiserat
beslutfattande utvidgas till att omfatta även den kommunala sektorn,
föreslå några förändringar i detta avseende. Jag noterar också att frågan
om rätten till insyn i vissa automatiserade förfaranden och i beslutsunderlaget i enskilda ärenden har behandlats av Digitaliseringsrättsutredningen i betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
(SOU 2018:25) som för närvarande bereds inom Regeringskansliet.
Tillgänglighet
Vid utformandet av ett automatiserat beslutsfattande bör kommuner
och regioner också beakta i vilken mån deras medlemmar har särskilda behov som bör påverka utformningen av beslutsfattandet. Det
kan bl.a. handla om brister i språkkunskap, kunskap om samhället eller
om medlemmen har en funktionsnedsättning. Att sådana aspekter ska
beaktas följer i viss mån av speciallagstiftning, t.ex. lagen (2018:1937)
om tillgänglighet till digital offentlig service, och också av serviceskyldigheten enligt 6 § förvaltningslagen. Frågan om tillgänglighet
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för enskilda omfattar mera än själva beslutsfattandet eftersom den
omfattar all information och service i form av t.ex. e-tjänster som
möjliggör olika ansökningsförfaranden. Frågan om digital tillgänglighet är därför inte en aspekt som aktualiseras för kommuner och
regioner först i och med införandet av en möjlighet till automatiserat
beslutsfattande.
I likhet med frågan om insyn bör frågan om tillgänglighet till den
offentliga servicen även fortsatt ses som en fråga som bäst regleras
generellt för hela den offentliga sektorn.
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4.1

Bakgrund

4.1.1

Utredningens uppdrag

Regeringen redogör i utredningens direktiv (dir. 2020:10) för lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt och anför att, även om fördelningen av mandat och uppdrag oftast kan hanteras genom politiska
förhandlingar, ordningen för val av förtroendevalda är en viktig del
av ramverket för en fungerande kommunal demokrati. Regelverket
bör enligt regeringens mening vara lätt att förstå, lätt att tillämpa och
säkerställa representation från politiska minoriteter i bl.a. styrelse och
nämnder. Mot bakgrund av detta och riksdagens tillkännagivande
anser regeringen därför att det finns skäl att analysera ordningen för
val i kommun- och regionfullmäktige. Utredaren ska
• analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige,
• särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att ledamöter, valda
av fullmäktige, som avgår från ett kommunalt organ får en ersättare
som tillhör samma parti,
• analysera om regleringen i lagen om proportionellt valsätt är ändamålsenlig, och
• föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga.
4.1.2

Riksdagens tillkännagivande

Som anförts bygger utredningens uppdrag i denna del på ett tillkännagivande från riksdagen. Tillkännagivandet gjordes den 20 juni 2017 i
samband med att riksdagen antog regeringens förslag till ny kommunal109

Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige

SOU 2021:16

lag (2017:725), förkortad KL. I konstitutionsutskottets ställningstagande anförs avseende tillkännagivandet följande (bet. 2016/17:KU30
s. 29).
I de fall val av ledamöter och ersättare i kommunala nämnder och
utskott utses med proportionellt valsätt kan effekten av att en ledamot
avgår från uppdraget under mandatperioden bli att den ersättare som
utses tillhör ett annat parti än det parti som den avgående ledamoten
tillhör. I många fall kan det senare partiet därmed dessutom bli helt utan
representation i nämnden eller utskottet.
Utskottet anser att frågan om att införa en ordning som innebär att en
ersättare i en kommunal styrelse, nämnd eller utskott ska tillhöra samma
parti som den avgående ledamoten bör utredas av regeringen. Detta bör
riksdagen med bifall av motion 2016/17:2957 tillkännage för regeringen.

4.1.3

Skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inkom den 12 december
2014 med en skrivelse till regeringen ”Begäran om översyn av bestämmelserna om val till styrelse och nämnder i kommunallagen och
lagen om proportionellt valsätt”.
SKR anför att under senare år allt fler partier har tagit plats i fullmäktigeförsamlingarna. De politiska majoriteterna har på många håll
blivit mindre förutsägbara. Detta präglar även valutgången i kommuner och landsting hösten 2014. Oklara majoritetsförhållanden
kan vara en förklaring till att många frågor om vad som gäller i fråga
om val till styrelse, nämnder och beredningar i kommuner och landsting har ställts på sin spets. SKR:s intryck är att såväl sluten omröstning som proportionellt val har påkallats i större utsträckning än
tidigare.
Vidare anförs att det vid tillämpningen av bestämmelserna om val
till styrelse, nämnder och beredningar i kommunallagen och lagen
om proportionellt valsätt, visat sig att flera bestämmelser är ofullständiga eller oklara och att det finns behov av att förtydliga och
komplettera lagstiftningen på flera punkter. Det gäller bl.a. möjligheten att fyllnadsvälja ersättare i de fall valet av dessa genomförts
enligt reglerna om proportionellt val.
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SKR anser därför att regeringen bör tillsätta en utredning med
uppdrag att förtydliga och komplettera bestämmelserna om val till
styrelse, nämnder och beredningar i kommuner och landsting så att
lagstiftningen svarar mot dagens förutsättningar och behov.

4.2

Analys av ordningen för val i fullmäktige
och nämnder

4.2.1

Kommunallagens reglering

Fullmäktiges val
Som tidigare redovisats ankommer det på fullmäktige att tillsätta de
nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens
eller regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för
övrig verksamhet (3 kap. 4 §). (En närmare redogörelse för den kommunala organisationen finns i avsnitt 3). Det är också fullmäktige
som utser kommunal- och regionråd (4 kap. 2 §), ledamöter och
ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar (5 kap. 2 §), ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen i ett kommunalförbund (9 kap. 3 §), ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd
(9 kap. 24 §), styrelseledamöter och lekmannarevisorer i kommunala
bolag, föreningar och stiftelser (10 kap. 3, 5 och 6 §§) samt revisorer
(12 kap. 4 §). Utseendet av dessa förtroendevalda benämns val.
Det är viktigt att påpeka att de val som sker i fullmäktige inte ska
förväxlas med de allmänna valen till fullmäktige.
Med förtroendevalda avses i kommunallagen ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, kommunaloch regionråd samt revisorer. Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen
eller någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar
samt revisorer i ett kommunalförbund (4 kap. 1 §). Fullmäktige
väljer också ett antal företrädare i t.ex. kommunala bolag. Dessa är
inte förtroendevalda i kommunallagens mening. Det bör också påpekas att förtroendevalda i kommunallagens mening utses på olika
sätt. Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige utses i allmänna val
och är alltså direkt folkvalda medan de förtroendevalda som fullmäktige i sin tur utser är indirekt folkvalda.
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Regleringen av ärenden om val
Regleringen av fullmäktiges hantering av ärenden om val i kommunallagen skiljer sig från övriga ärenden på en rad punkter. Ärenden om
val är undantagna från beredningskravet (5 kap. 29 §), bordläggning
eller återremiss av en valfråga beslutas genom enkel majoritet och
kan således inte göras genom s.k. minoritetsbordläggning (5 kap. 50 §),
om omröstning begärs i ett valärende ska det avgöras genom sluten
omröstning (5 kap. 54 §), vid lika röstetal avgörs ärenden om val genom
lottning (5 kap. 56 §). I andra ärenden har ordföranden utslagsröst.
Därutöver gäller att val – under de förutsättningar som anges i
2 § i lagen om proportionellt valsätt (se avsnitt 4.2.2) – ska vara proportionella vid
• val av ledamöter och ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar, (5 kap. 58 §),
• val av revisorer, (5 kap. 58 §),
• val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,
(5 kap. 58 §),
• val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för ekonomiska föreningar eller stiftelser (5 kap. 58 §),
• val av revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer som
ska granska styrelsens förvaltning i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser (5 kap. 58 §),
• val av utskott i en nämnd (6 kap. 42 §), och
• val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt
revisorer i ett kommunalförbund (9 kap. 8 §).
Utöver i kommunallagen finns annan lagstiftning som reglerar att
val kan vara proportionella, t.ex. val av nämndemän enligt 19 § lagen
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
Val kan alltså förrättas på två olika sätt. Antingen avgörs ärendet
på samma sätt som övriga ärenden i fullmäktige avgörs, dvs. genom
att ordföranden lägger fram ett förslag till beslut som är utformat så
att det kan besvaras med ja eller nej varpå förslaget antas med
acklamation eller sluten omröstning (5 kap. 52–57 §§). Eftersom ärenden i fullmäktige som huvudregel avgörs genom enkel majoritet är
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det möjligt för en majoritet i fullmäktige att tillsätta alla platser i
styrelse och nämnder. En sådan ordning vore dock inte förenlig med
det som brukar kallas principen om samlingsstyre i kommuner och
regioner (för mer om samlingsstyret, se SOU 1972:32 Kommunalt
samlingsstyre eller majoritetsstyre). Den innebär att både företrädare
för styrande parti eller partikonstellation och oppositionen ska vara
representerade i styrelse och nämnder. Om det begärs av ett tillräckligt antal av ledamöterna förrättas valet därför i stället enligt det
förfarande som anges i lagen om proportionellt valsätt. Det bör påpekas att systemet mer rättvisande kan kallas för samlingsstyre med
majoritetsinslag. Det är t.ex. vanligt att majoriteten besätter samtliga
ordförandeposter i styrelse och nämnder.
Om val förrättas enligt den i kommunallagen angivna ordningen
går det oftast till så att en valberedning, efter förhandlingar där
samtliga partier som är representerade i fullmäktige deltar, lägger ett
gemensamt förslag som sedan antas av fullmäktige. Detta kallas ibland
för majoritetsval i motsats till proportionellt val (se SKR:s skrift ”Lagen
om proportionellt valsätt – en praktisk handledning”, i det följande
SKR:s handledning, skriften finns tillgänglig på www.skr.se). Bestämmelserna om tillämpning av lagen om proportionellt valsätt i kommunallagen tjänar därför som en garanti för samlingsstyre i de fall en
uppgörelse mellan partierna, – av innebörd att företrädare från såväl
de styrande partierna som oppositionen ingår i bl.a. styrelse och
nämnder – inte går att nå.
4.2.2

Proportionellt valsätt i fullmäktige

Historisk bakgrund
Tidigare lagstiftning
Bakgrunden till bestämmelserna om proportionella val inom kommunala organ är att motsvarande bestämmelser finns för de allmänna
valen. Proportionella val infördes i Sverige för val till riksdagens båda
kamrar i 1909 års vallag (1909:36) i samband med att alla män fick
rösträtt till andra kammaren. De 1909 införda bestämmelserna om
proportionellt valsätt avsåg valen till riksdagens båda kamrar, valen
till landsting och stadsfullmäktige samt de inom riksdagens kamrar
förrättade valen av riksdagsutskott.
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Proportionalitetsprincipen utsträcktes till att gälla även vissa val
inom landsting och stadsfullmäktige genom en stadga som utfärdades
1913. Genom en ändring i stadgan 1918 kom denna att avse även
proportionella val vid kommunalstämma och kyrkostämma, inom
kommunalfullmäktige m.m. 1913 års stadga ersattes 1930 av lagen
(1930:254) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, å kommunalstämma m.m. (1930 års lag). Samtidigt med detta fick proportionalitetsbestämmelserna tillämpning även på val inom kyrkofullmäktige. 1930 års lag ersattes av lagen (1955:138) om proportionellt
valsätt vid val inom landsting, kommunalfullmäktige m.m. (1955 års
lag). 1955 års lag innebar att principen om så kallad enkel absolut
rangordning infördes som sammanräkningsmetod i stället för den
kombinerade rangordnings- och reduktionsmetod som gällde enligt
1930 års lag och 1913 års stadga men innebar i övrigt inte några större
förändringar av regleringen jämfört med 1930 års lag (prop. 1955:81
s. 31 f.). 1955 års lag ersattes 1993 av den nuvarande lagen om proportionellt valsätt. Den nya lagen innebar endast redaktionella ändringar jämfört med 1955 års lag (prop. 1991/92:85 s. 162 f.). Till stora
delar har således den nuvarande regleringen gällt sedan 1913.
Metoder för fördelning av mandat mellan partier
Enligt 1909 års vallag gjordes mandatfördelningen mellan partier
genom d´Hondts metod, som också kallas för heltalsmetoden.
Metoden innebär att platserna fördelas en i taget. Varje plats tilldelas
det parti som då har det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet för
ett parti är antalet röster delat med antalet platser som partiet hittills
har fått ökat med 1. Detta leder till att röstetalet divideras med heltal
1, 2, 3, 4 osv. Denna metod används fortfarande för fördelning av
platser mellan valsedelsgrupper enligt lagen om proportionellt valsätt
(22 §). För fördelning av mandat mellan partier i val till riksdag,
regioner och kommuner används dock sedan 1952 den så kallade jämkade uddatalsmetoden.
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Metoder för rangordning inom ett parti eller en kartell
Rangordningen av ledamöter inom ett parti gjordes enligt 1909 års
vallag genom ett förfarande som kallades kombinerad rangordningsoch reduktionsmetod.
Denna metod innebar att ordningen mellan namnen på röstsedlarna blev avgörande under vissa förutsättningar. Om dessa förutsättningar inte förelåg, beräknades röstetalen för kandidaterna i andra
hand utan att det lades någon vikt vid den ordningsföljd i vilken namn
tagits upp på sedlarna. Denna metod för namnens ordnande inom en
partigrupp användes för proportionella val inom kommunala organ
fram till införandet av 1955 års lag. Det hade tidigare uppmärksammats att sammanräkningsmetoden kunde ifrågasättas (prop. 1955:81
s. 9). Principiellt innebar sammanräkningsmetoden en kombination
av två olika regler som byggde på motsatta principer. Enligt rangordningsregeln fick namnen på en valsedel endast beaktas i den ordning
de angavs. Reduktionsregeln innebar däremot att ordningen mellan
namnen var likgiltig.
Sammanräkningen inom en partigrupp avseende allmänna val
ändrades redan i samband med införandet av allmän rösträtt 1921–
1922 till en metod som kallas Phragméns eller d´Hondt-Phragménsk
metod. Vid denna metod tillämpas absolut rangordning, dvs. principen att namn som står längre ned på en röstsedel inte beaktas förrän
samtliga namn som står högre upp på listan blivit valda. Denna metod
används fortfarande för utseende av ledamöter inom ett parti, se 14 kap.
10 § vallagen (2005:837) (sedan 1998 gäller dock att det i första hand
är personvalet som är avgörande). Även denna metod kallas för
heltalsmetoden, t.ex. i tilläggsbestämmelse 12.8.4 till riksdagsordningen
eftersom den betraktas som en modifiering av d´Hondts metod (se
också prop. 1996/97:70 s. 240). Det finns alltså två delvis olika metoder som kallas för heltalsmetoden. Den modifierade metoden benämns i det följande heltalsmetoden (Phragméns metod).
Inför tillkomsten av 1955 års lag diskuterades en rad olika alternativ för att ersätta den kombinerade rangordnings- och reduktionsmetoden i 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning som
beredde förslaget till en ny lag (SOU 1954:17). Utredningen hade
som allmän utgångspunkt att den sammanräkningsmetod som valdes
skulle vara så enkel som möjligt att använda eftersom utredningen
förutsatte att det vid tillämpningen av lagen ofta inte fanns någon
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särskild expertis att tillgå. Utredningen ville därför inte förorda heltalsmetoden (Phragméns metod). Efter att ha övervägt fem olika
alternativa sammanräkningsmetoder föreslog utredningen i stället
en metod som benämndes enkel absolut rangordning. Regeringen
och riksdagen instämde i detta och det är fortfarande denna metod
som tillämpas för rangordningen av namn inom en valsedelsgrupp
enligt lagen om proportionellt valsätt (se under rubriken Lagen om
proportionellt valsätt).
För motsvarande val inom riksdagen av t.ex. utskott infördes vid
rösträttsreformen 1909 samma kombination av rangordnings- och
reduktionsregeln. Denna sammanräkningsmetod bestod fram till 1956,
då riksdagen beslöt att sammanräkning av röster inom en partigrupp
skulle ske på samma sätt som vid de allmänna valen. Konstitutionsutskottet anförde vid det tillfället att heltalsmetoden (Phragméns
metod) var att föredra framför den enklare metod som året innan
införts för kommuner och landsting, och anförde att riksdagen, till
skillnad från många kommuner, hade tillgång till den valtekniska expertis som kunde behövas för att använda metoden korrekt (KU 1956:5).
Denna metod används som nämnts fortfarande, se tilläggsbestämmelse 12.8.4 i riksdagsordningen som hänvisar till 14 kap. 10 § vallagen.
Lagen om proportionellt valsätt
Lagens tillämpningsområde
Lagen om proportionellt valsätt gäller för proportionella val som
förrättas av kommunfullmäktige, regionfullmäktige, styrelsen eller
någon annan nämnd i en kommun, en region eller ett kommunalförbund, förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i ett kommunalförbund och av kommunala indelningsdelegerade (1 §). För att
ett val ska kunna genomföras proportionellt krävs en uttrycklig bestämmelse som tillåter det. Bland val som inte kan genomföras proportionellt kan nämnas val av presidier och nämndberedningar.
Det finns inga särskilda formkrav för yrkanden om proportionellt val. Ett sådant yrkande kan således framställas på samma sätt
som andra yrkanden. För att lagen ska tillämpas vid ett val krävs att
det begärs av minst så många väljande som motsvarar den kvot som
man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1 (2 §). Om kvoten är ett brutet tal,
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ska den avrundas till det närmast högre hela talet. Hur stor den
minoritet, som måste stå bakom en begäran om proportionellt val
behöver vara påverkas således både av antalet närvarande i den väljande församlingen och av antalet personer som ska väljas. Ett räkneexempel kan illustrera. Om kommunfullmäktige har 41 närvarande
ledamöter och ska välja en nämnd med 7 ledamöter delas 41 med 7
ökat med 1 vilket ger kvoten 5,1. Summan av beräkningen ska sedan
avrundas uppåt till närmaste heltal. Detta innebär att minst 6 ledamöter i fullmäktige behöver stå bakom en begäran om proportionellt
val för att valet ska genomföras proportionellt.
Valförrättare
Innan själva valet påbörjas ska enligt 3 § de väljande bland sig utse
ett tillräckligt antal personer att biträda ordföranden, eller den som
annars ska förrätta valet (valförrättaren). Det normala torde vara att
ordföranden för sammanträdet tjänstgör som valförrättare.
Krav på valsedlarna
Röstning enligt lagen sker med slutna valsedlar (4 §). Valsedlarna ska
vara enkla och omärkta samt lika till storlek, material och färg (5 §).
På varje valsedel ska det finnas en gruppbeteckning. Gruppbeteckningen ska anges som en beteckning i ord för en viss grupp av de
väljande eller för en viss meningsinriktning (6 §). Gruppbeteckningen
kan vara ett partinamn eller en beteckning för valteknisk samverkan,
exempelvis ”De rödgröna” eller ”Alliansen”. Endast en gruppbeteckning får förekomma på en valsedel.
Under gruppbeteckningen anges sedan namnen på dem som den
röstande anser ska väljas. Om valsedeln upptar namn på fler än en
person, ska namnen tas upp i en följd under varandra och förses med
nummer som visar ordningen mellan dem. Varje person ska anges på
ett sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Om det behövs
bör någon form av identifieringsuppgift sättas ut vid namnet (7 §).
Om en valsedel inte innehåller något valbart namn kasseras den
(Kaiser/Riberdahl, Kommunallagarna 2 Kommunallagen m.m., 6 u,
s. 667). Det är också möjligt att stryka över ett namn t.ex. om en
förtryckt valsedel används (för en praktisk genomgång av förfaran-
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det och hänvisningar till praxis, se SKR:s handledning). En valsedel
är ogiltig, om den saknar gruppbeteckning, upptar mer än en gruppbeteckning, inte är enkel, eller är försedd med något kännetecken som
uppenbarligen har blivit anbragt på valsedeln med avsikt (8 §).
De krav som ställs på namnen som ska anges på valsedeln kan leda
till att vissa namn inte ska tas med i de olika sammanräkningarna.
Sådana namn ska då med lagens begreppsbildning anses som obefintliga. Detta gäller om en person inte är valbar till det aktuella uppdraget, namnet är överstruket (om samtliga namn är överstrukna är
i stället valsedeln ogiltig), det inte klart framgår vem som avses eller
om ordningen mellan ett namn och något annat namn på valsedeln
inte klart framgår. Vidare ska också det sista eller de sista övertaliga
namnen anses obefintligt/obefintliga om valsedeln innehåller fler
namn än som ska väljas (9 §). Det tidigare nämnda exemplet innebär
således att högst sju namn på varje valsedel beaktas.
Bestämmande av ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp
Regleringen i lagen om proportionellt valsätt innebär att de avlämnade valsedlarna ska ordnas i grupper. Inom varje valsedelsgrupp ska
sedan ordningen mellan namnen bestämmas. När ordningen mellan
namnen i varje valsedelsgrupp har bestämts ska platserna fördelas
mellan grupperna (13 §).
Valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp
(14 §). Alla valsedlar måste alltså innehålla en gruppbeteckning. Valsedlarna sorteras och grupperas så att valsedlar som har samma gruppbeteckning samlas för sig. Det finns inget krav på att de namn som
anges på valsedlarna inom en valsedelsgrupp ska överensstämma med
varandra. Ordningen mellan namnen inom varje valsedelsgrupp bestäms därför genom särskilda sammanräkningar, i den utsträckning
sådana behövs (15 §). Denna sammanräkning leder till att en lista
med namn skapas som sedan är den som används för valsedelsgruppen
när platserna fördelas mellan valsedelsgrupperna. Vid varje sammanräkning gäller en valsedel bara för det namn som står först på valsedeln så länge det namnet inte förts upp på listan. Om det första
namnet förts upp på listan räknas i stället det namn som näst efter
det namn som redan har förts upp på listan (17 §).
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En valsedel som gäller för sitt första namn räknas som en röst.
När den gäller för sitt andra namn räknas den som en halv röst. En
valsedel som gäller för sitt tredje namn räknas som en tredjedels röst,
och så vidare efter samma grund (18 §). Efter varje sammanräkning
förs det namn som har fått det högsta röstetalet upp på listan för
valsedelsgruppen, det ena under det andra. Namnen gäller i den ordningsföljd de har blivit uppförda på listan (16 §). Denna sammanräkningsmetod benämns enkel absolut rangordning. Bestämmelserna
innebär att en sammanräknad lista inom en valsedelsgrupp kan ha
fler namn än valet avser eftersom det inte finns någon begränsning
av hur många namn som ska föras upp på den sammanräknade listan.
I praktiken anger dock de flesta partier normalt det antal namn som
motsvarar de platser som de räknar med att tilldelas. Det förefaller
också vara ovanligt att det inom en valsedelsgrupp förekommer olika
namnlistor.
Fördelningen av platser mellan valsedelsgrupperna och besättandet
av platser
Sammanräkning kan ske antingen vid sammanträdet eller vid fortsatt
förrättning (10–11 §§). Avser valet bara en plats, ska platsen tillfalla
den som står främst på listan för den valsedelsgrupp som har fått
flest röster (19 §).
Avser valet flera platser, fördelas platserna mellan valsedelsgrupperna
en i taget. Den grupp som för varje gång får det högsta jämförelsetalet
tilldelas platsen (20 §).
Varje gång en valsedelsgrupp tilldelas en plats besätts den med
den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen. Detta
gäller också om den som är berättigad till platsen redan har fått en
plats från en eller flera andra grupper (21 §).
Jämförelsetalet för en valsedelsgrupp är lika med det antal röster
som gruppen har fått, så länge den inte har blivit tilldelad någon plats
(22 § första stycket). För varje gång en grupp har tilldelats en plats,
beräknas jämförelsetalet i stället genom att gruppens röstetal delas
med det tal som motsvarar det antal platser som gruppen har tilldelats, ökat med 1 (22 § andra stycket).
Om en person har fått platser från två valsedelsgrupper, ska
vardera platsen dock bara anses som en halv plats vid beräkningen av
det antal platser som har delats ut. Om någon har fått platser från
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tre grupper, ska varje sådan plats räknas som en tredjedels plats osv.
(22 § tredje stycket). Detta förfarande benämns i fortsättningen dubbelvalsavveckling.
Om en valsedelsgrupp har tilldelats platser så många gånger som
motsvarar antalet namn på gruppens lista, ska gruppen inte längre
räknas vid den fortsatta fördelningen (23 §). Vid lika röstetal eller
jämförelsetal ska avgörandet ske genom lottning (24 §).
I ett exempel med 41 röstande i fullmäktige och sju platser att
fördela och de tre valsedelsgrupperna A, B och C fördelas rösterna
enligt följande A 20, B 16 och C 5. Det ger då följande resultat:
• Den första platsen tilldelas A, med jämförelsetalet 20
• Den andra platsen tilldelas B, med jämförelsetalet 16
• Den tredje platsen tilldelas A, med jämförelsetalet 20/2=10
• Den fjärde platsen tilldelas B, med jämförelsetalet 16/2=8
• Den femte platsen tilldelas A med jämförelsetalet 20/3=6,66
• Den sjätte platsen tilldelas B med jämförelsetalet 16/3=5,33
• Den sjunde platsen tilldelas C med jämförelsetalet 5
Platsfördelningen blir då den att A och B får tre platser var medan C
får en plats.
Inträdesordning för ersättare
Det är fullmäktige som bestämmer i vilken ordning ersättare tjänstgör om de inte valts proportionellt (6 kap. 16 § KL). Detta innebär
att det finns en fast ordning för ersättarnas tjänstgöring. Ordningen
kan regleras i en nämnds reglemente, genom att ordningen klargörs
när fullmäktige väljer ersättare eller genom ett särskilt beslut om
inträdesordning.
Om ersättare valts proportionellt är huvudregeln att ersättare
som valts från en valsedelsgrupp med samma gruppbeteckning som
den frånvarande ledamoten valdes för ska träda in. Om det finns flera
ersättare, har den som står högst på gruppens lista företräde. Om
ingen ersättare som har samma gruppbeteckning finns, inträder en
ersättare från den valsedelsgrupp som fått det högsta röstetalet. En
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ersättare som har blivit tilldelad en plats från två eller flera grupper,
ska anses vald för den grupp från vilken ersättaren först blev tilldelad
platsen (25 §). Denna ordning medför att en frånvarande ledamot
kan komma att ersättas av någon från ett annat parti. Det kan i sammanhanget nämnas att regleringen av suppleanters tjänstgöring i riksdagsorgan har motsvarande utformning (12 kap. 10 § riksdagsordningen).
Val av ledamöter och val av ersättare utgör två olika val med en
valhandling för varje val. Ett proportionellt val av ersättare genomförs alltså på samma sätt som ett proportionellt val av ledamöter.
Även om valet av ledamöter har skett proportionellt innebär det inget
krav på att valet av ersättare genomförs proportionellt om inget sådant yrkande framställs.
Fyllnadsval
Om en nämnd- eller styrelseledamot avgår under mandattiden ska
fyllnadsval förrättas om ledamoten valts genom majoritetsval (6 kap.
20 § första stycket KL). Fyllnadsvalet går då vanligen till så att valberedningen lägger fram ett förslag på en ny ledamot som sedan väljs
genom acklamation eller sluten omröstning. Denna regel bör också
kunna tillämpas avseende ersättare som utsetts genom majoritetsval.
Den kan dock inte tillämpas om den avgående ledamoten utsetts i
ett proportionellt val.
Om den avgångne ledamoten utsetts genom proportionellt val inträder i stället ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts
för ersättarnas tjänstgöring (6 kap. 20 § andra stycket KL). Om ersättarna utsetts genom majoritetsval inträder ersättaren i sådana fall
enligt den inträdesordning som fullmäktige bestämt (6 kap. 16 § KL).
Motsvarande reglering gäller enligt 19 kap. 7 § föräldrabalken för
ledamöter i överförmyndarnämnder. En ordning med automatiskt
inträde tillämpas även om regeringen har bestämt att en region eller
kommun, som bildas genom en ny indelning, ska representeras av
indelningsdelegerade enligt lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och regioner (3 kap. 6 och 25 §§).
Om ersättarna utsetts genom proportionellt val är det i stället
ordningen i 25 § lagen om proportionellt valsätt som avgör vilken
ersättare som inträder som ledamot. Detta förfarande innebär att en
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avgående ledamot permanent kan komma att ersättas av någon som
utsetts av en annan valsedelsgrupp. Det kan också få till följd att det
kan komma att saknas ersättare. Om det inte finns några ersättare
kvar anses fyllnadsval av ersättare kunna göras (RÅ 1939 ref. 61).
Det kan vidare anmärkas att Kammarrätten i Göteborg har bedömt
att avsaknaden av särskild reglering i kommunallagen innebär att det
finns en frihet för kommuner och regioner att själva bestämma i denna
fråga (se dom den 19 mars 2019 i mål nr 903–908-18).

4.3

Utredningens förslag och bedömningar

4.3.1

Ny lag om proportionella val i kommuner och regioner

Utredningens förslag: En ny lag om proportionella val i kommuner
och regioner ska ersätta den nuvarande lagen.
SKR anför i sin framställning att bestämmelserna i lagen om proportionellt valsätt bör förtydligas och kompletteras så att lagstiftningen svarar mot dagens förutsättningar och behov. Såväl referensgruppen som de företrädare för kommunerna och regionerna från
vilka utredningen inhämtat synpunkter är av samma uppfattning.
I den genomförda analysen har jag också pekat på ett antal oklarheter i lagen.
Som tidigare redovisats härrör flertalet av lagens bestämmelser
från 1913 års stadga och har mer eller mindre okommenterat återgivits i de tre följande lagarna. Det finns därför i stort sett inte något
stöd för rättstillämpningen i form av förarbeten. Mot den bakgrunden
anser jag det motiverat att föreslå en helt ny lag om proportionella
val med en egen författningskommentar till stöd för lagens tillämpning (se avsnitt 10).
Min bedömning är att en ny lag ger bäst förutsättningar för att
åstadkomma ett ändamålsenligt och lättillämpat regelverk. Det är dock
ofrånkomligt att framför allt reglerna om sammanräkning är komplicerade, vilket i och för sig måste sägas vara fallet med all reglering av
sammanräkningar i val. Det är därför ofrånkomligt att även en helt
ny lag kommer att vara lagtekniskt relativt komplicerad och kan komma
att uppfattas som svårtillämpad.
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Den nya lagen kommer att i stora delar ha samma materiella innehåll som den nuvarande lagen. Det innebär att befintlig rättspraxis
på områden som inte förändras fortsatt kan vara till ledning vid rättstillämpningen.
Jag föreslår också vissa förtydliganden och förändringar. Dessa
behandlas i avsnitt 4.3.2–4.3.6.
4.3.2

Proportionella val av ersättare och suppleanter ska
förutsätta att valet av ledamöter skett proportionellt

Utredningens förslag: En förutsättning för att ersättare och
suppleanter ska kunna väljas proportionellt ska vara att valet av
ledamöter varit proportionellt.
Den nuvarande lagen förefaller förutsätta att – i de fall ersättarna ska
väljas proportionellt – även ledamöterna har valts på detta sätt.
Regleringen av ersättarnas inträde i 25 § talar för att så är fallet.
Bestämmelsen innehåller dock inte någon uttrycklig regel om att
proportionellt val av ledamöter är en förutsättning för att ersättare
ska kunna väljas proportionellt.
Om ett tillräckligt antal ledamöter yrkar på att val av ersättare ska
ske proportionellt även i det fall ledamöterna har utsetts genom
majoritetsval torde ett sådant yrkande inte kunna avslås, jfr 5 kap.
58 § KL och 2 § lagen om proportionellt valsätt. Den omständigheten att inträdesordningen enligt 25 § då inte fungerar som det är
tänkt kan knappast ändra på detta.
Det är under alla förhållanden knappast troligt att det förekommer att enbart ersättare väljs proportionellt eftersom det, åtminstone
vad gäller ersättare i nämnder, skapar problem med inträdesordningen.
Däremot har det under utredningen framkommit att det är relativt
vanligt att enbart ledamöter väljs proportionellt och att ersättare därefter väljs genom majoritetsval.
Jag anser att det klart bör framgå av lagen att proportionella val
av ersättare enligt lagen förutsätter att även ledamöterna valts proportionellt. Det kan invändas att detta i någon mån riskerar att försvaga lagens minoritetsskydd. En sådan risk bör dock inte överdrivas.
En situation där en överenskommelse som tillåter majoritetsval vid
val av ledamöter är möjlig för att sedan vid valet av ersättare nå den
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punkten att proportionellt val krävs är svår att föreställa sig. Som
redan nämnts torde detta inte förekomma i dag. Som också nämnts
fungerar inte systemet för ersättares inträde vid ledamots frånvaro
som det är tänkt om ersättarvalet men inte ledamotsvalet skett proportionellt.
Även om problematiken kring ersättares inträdesordning inte
skulle vara aktuell vid val av suppleanter anser jag att även dessa val
bör omfattas av den nya bestämmelsen. Det innebär att ett proportionellt val av suppleanter förutsätter proportionellt val av ledamöterna,
t.ex. vad avser styrelsen för ett kommunalt bolag.
Jag föreslår alltså att det i den nya lagen ska finnas en särskild
bestämmelse om att ett proportionellt val av ersättare eller suppleanter
förutsätter att ledamöterna valts proportionellt.
4.3.3

Ordningen för hur valen genomförs
samt dubbelvalsavveckling

Utredningens bedömning: Ordningen för hur de proportionella
valen genomförs och för dubbelvalsavveckling bör inte förändras.
Under utredningens gång har det framförts att ordningen för de
proportionella valens genomförande är ologisk. I dag gäller att namnordningen inom en valsedelsgrupp beräknas först. Därefter fördelas
platserna. En ordning där platserna först fördelas mellan de olika
valsedelsgrupperna och att därefter namnordningen bestäms och
platserna besätts kan förefalla vara en mer naturlig ordning. En av
anledningarna till nuvarande ordning är troligen att regleringen kring
personer som väljs av flera valsedelsgrupper i 22 § tredje stycket,
dubbelvalsavvecklingen, förutsätter den nuvarande ordningen.
Jag anser också att en ordning som innebär att man först fördelar
platserna och därefter gör beräkningarna för vem som ska tilldelas
platsen framstår som mer naturlig. Det är också den ordning som
används i de allmänna valen (14 kap. vallagen). Det kan dock ifrågasättas om en förändrad ordning skulle göra lagen mer lättillämpad.
En ordning där platserna först delas ut varefter listor för varje
valsedelsgrupp fastställs skulle, förutom en nödvändig förändrad
reglering av dubbelvalssituationer, innebära att fördelandet av platser
i efterhand kan påverkas av hur en valsedelsgrupps lista kommit att
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se ut. Detta gäller framför allt i den situationen att en grupp fått fler
platser än vad den har namn på sin lista (se 23 § i den nuvarande
lagen). Även en omvänd ordning kan därför ge upphov till vissa
oklarheter. En sådan ändring skulle därför skapa behov av ytterligare
bestämmelser i den nya lagen.
Till detta kan läggas att även om det nuvarande systemet kan te
sig egendomligt så saknar det inte logik. Inledningsvis ordnas rösterna
i valsedelsgrupper och räknas. Därefter fastställs en lista med namn
för varje valsedelsgrupp. Detta förfarande är oftast i praktiken mycket
enkelt eftersom det är vanligt att alla valsedelsgrupper har samma
namn i samma ordning. Under alla förhållanden förefaller det praktiskt att före platsfördelningen fastställa namnlistan. När det har fastställts en namnordning för varje valsedelsgrupp fördelas platserna
och besätts enligt denna ordning. Vid ett förfarande med fri nomineringsrätt och där kretsen av valbara personer, i vart fall formellt, är
mycket stor anser jag att detta förfarande sannolikt är att föredra
framför det omvända. Mot denna bakgrund föreslår jag därför inte
någon förändring av ordningen för genomförandet av ett proportionellt val.
Vad avser dubbelvalsavveckling ska först påpekas att det sannolikt är mycket ovanligt att samma namn förekommer hos mer än en
valsedelsgrupp. Det har i utredningens olika kontakter inte framkommit att detta har inträffat. Det kan dock inte uteslutas att detta
kan förekomma och det bör därför finnas en reglering. Flera olika
lösningar är möjliga.
Det bör inledningsvis framhållas att den nuvarande regleringen
funnits sedan 1913 års stadga (5 § andra stycket). Stadgan gällde –
utöver kyrkostämma och kyrkofullmäktige – för val inom vad som
i dag motsvaras av regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Vallagens metod för dubbelvalsavveckling enligt 14 kap. 10, 11 och
13 §§ innebär kortfattat – om man bortser från personvalsregleringen
– att den som tilldelas mandat i flera valkretsar ska anses vald i den
valkrets där han eller hon har det största jämförelsetalet. För den
plats som denna person valts till men inte kan besätta utses den
första kandidat på den valsedel som har fått flest antal röster och som
gällde för ledamoten när denne tilldelades plats. Som första namn på
valsedeln betraktas således den första kandidat som inte redan har
tilldelats en plats för partiet. Det bör dock framhållas att denna situation knappast kan jämföras med den situation som är aktuell enligt
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lagen om proportionellt valsätt. I vallagen handlar det om att en och
samma person, som samtyckt till att kandidera, kommer på en valbar
plats för ett visst parti i flera valkretsar. I lagen om proportionellt
valsätt har en person kommit på valbar plats för flera partier (valsedelsgrupper) inom en och samma nämnd eller motsvarande.
En variant på vallagens metod skulle dock kunna användas för
dubbelvalsavveckling även vid proportionella val. Detta skulle innebära att en person som tilldelas mer än en plats ska anses vald av den
valsedelsgrupp för vilken personen fick det högsta jämförelsetalet.
Platserna för övriga valsedelsgrupper som personen tilldelas skulle
då tilldelas nästa namn enligt den eller dessa valsedelsgruppers ordning. Det bör också framhållas att en förändring av dubbelvalsavvecklingen inte förutsätter att ordningen för sammanräkningen görs om.
Det har dock under utredningens gång inte framkommit något
som talar för att den befintliga regleringen utgör något problem, sannolikt aktualiseras den sällan eller aldrig. Även om den gällande ordningen framstår som säregen ser jag därför ingen anledning att ändra
systemet. Min slutsats är alltså att metoden för dubbelvalsavveckling
inte bör förändras.
4.3.4

Gruppbeteckningar

Utredningens bedömning: Regleringen av gruppbeteckningar ska
behållas oförändrad.
Den nuvarande regleringen av det proportionella valsättet innebär
att det är möjligt för ett parti att söka ingå i karteller utan att något
samarbete förekommer med det eller de andra partierna i en sådan
konstellation. Det är också så att ett sådant agerande under vissa
förhållanden kan leda till att ett parti får fler platser än det skulle fått
om det inte ingått i konstellationen, se S. Janson och S. Linusson,
Proportionella val inom kommunfullmäktige, N.p., 2019, Web. (i det
följande Janson och Linusson). Att partier på detta sätt kan erhålla
ytterligare platser genom att gå samman i en valsedelsgrupp är en
naturlig del av systemet med proportionellt val och inget som i sig
kan anses vara problematiskt. Det får dock anses förutsatt att en sådan
kartell (valsedelsgrupp) är ett resultat av ett genuint samarbete. Det
måste däremot ifrågasättas om det kan ses som ett önskvärt resultat
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att ett parti ska tjäna platser genom att använda ett annat partis/grupps
beteckning utan att något samarbete föreligger.
Eftersom detta förfarande på goda grunder kan ifrågasättas uppkommer frågan om regleringen kring gruppbeteckningar och valsedelsgrupper på något sätt bör göras om för att förhindra denna typ
av agerande. Det som i sådant fall skulle ligga närmast till hands vore
att göra om regleringen på sådant sätt att en kartell förutom en
gemensam gruppbeteckning skulle kräva en gemensam lista. Andra
tänkbara lösningar kan vara någon form av föranmälan eller godkännande av samarbeten. Några av ledamöterna i referensgruppen
har förordat en ändrad ordning i enlighet med detta.
En förändring som innebär krav på samstämmiga namn skulle
innebära att enbart förberedda och ”äkta” samarbeten skulle medföra någon fördel för de inblandade eftersom ett eventuellt parti som
avsåg att ansluta sig till en annan gruppbeteckning inte längre skulle
kunna ange några egna namn och därför inte ha något att vinna på
ett sådant agerande.
En sådan ordning skulle dock innebära ett krav på att varje parti
eller samarbetskonstellation i förväg fastställer en exakt ordning och
samstämmiga namn på alla sina valsedlar. Dagens system har den fördelen att flera partier kan samarbeta men ändå ha egna namnlistor.
Det tillåter även att ett parti uppträder under endast en gruppbeteckning, men kan gå fram med flera listor i de fall det förekommer flera
åsiktsriktningar inom partiet.
Enligt min mening skulle en förändring som ställde krav på samstämmighet för att tillåta ett samarbete stärka partierna på bekostnad
av de enskilda röstande ledamöterna. Detta gäller i ännu högre grad
alternativa lösningar med föranmälan av gruppbeteckningar eller olika
former för godkännande av samarbeten. Det kan möjligen hävdas att
det beskrivna beteendet ska bedömas som så skadligt att det är motiverat med sådana förändringar. Enligt min bedömning skulle detta
dock innebära en relativt betydande förändring av hur de proportionella valen genomförs. Det skulle, som redan anförts, medverka
till att stärka partierna gentemot de enskilda ledamöterna. Därutöver
skulle det, beroende på vilken lösning som väljs, medföra en relativt
omfattande byråkrati.
Risken för att partier försöker att på detta sätt förvärva platser
bör kanske inte heller överdrivas. För det första måste vissa specifika
matematiska förutsättningar föreligga för att man genom detta för-
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farande ska kunna vinna en plats. För det andra bör ett parti som
regelmässigt använder sig av denna typ av beteende få svårt att åstadkomma seriösa samarbeten med andra partier. Sannolikt är det också
så att väljarna ser negativt på denna typ av agerande, vilket ytterst
kan leda till ett minskat förtroende för partiet.
Även om det kan vara möjligt att tjäna en plats kan de långsiktiga
effekterna av ett sådant agerande därför vara kostsamma. Till detta
ska läggas att regleringen kring ersättares tjänstgöring är baserad på
valsedelsgrupper. Ett parti som ingått i en valsedelsgrupp, utan en
vilja till samarbete, kan därför hamna i en situation där dess ledamöter ersätts tillfälligt av företrädare för det eller de partier som man
använt sig av för att tjäna platser men inte haft någon avsikt att samarbeta med.
Jag anser därför att någon förändring på detta område inte bör
genomföras eftersom de negativa effekterna med stor sannolikhet är
större än fördelarna med en reglering. Det bör även i fortsättningen
vara de olika partierna som bevakar och ger offentlighet åt denna typ
av illojala förfaranden.
4.3.5

Ny metod för att fastställa ordningen
inom en valsedelsgrupp

Utredningens förslag: Ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp ska fastställas på samma sätt som vid val inom riksdagen.
Som tidigare nämnts används i lagen om proportionellt valsätt en
annan metod – den enkla absoluta rangordningsmetoden – för att räkna
fram rangordningen inom en valsedelsgrupp än vad som används –
sedan hänsyn tagits till personrösterna – för att bestämma ordningen
för kandidater vid de allmänna valen och vid proportionella val inom
riksdagen, bl.a. val till utskott. Skälen för att den enkla absoluta rangordningsmetoden ändå valdes vid införandet av 1955 års lag var bl.a.
att en metod måste användas som var enkel att tillämpa (prop. 1955:81
s. 21, 30 och 31). Många kommuner var vid denna tid små och det
fanns inte någon tjänstemannaorganisation utan alla frågor handlades
av de förtroendevalda.
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Det var dock väl känt redan när den enkla absoluta rangordningsmetoden infördes att denna var mindre rättvisande och mer sårbar
än heltalsmetoden (Phragméns metod) som 1956 infördes som metod
för motsvarande förfarande vid val inom riksdagen. Denna metod
används också som tidigare anförts i de allmänna valen när det gäller
utseende av ledamöter och ersättare. Det finns alltså lång erfarenhet i
statliga sammanhang av att använda denna metod för sammanräkning.
Sårbarheten i den enkla absoluta rangordningsmetoden innebär
att det är möjligt att uppnå ett resultat som inte är proportionellt
genom att ett parti eller annan sammanslutning delar upp sina röster
inom en gruppbeteckning. Om ett parti använder sig av mer än en
lista inom en valsedelsgrupp, och dessa listor har delvis samma namn
leder den enkla absoluta rangordningsmetoden till ett utfall som inte
är proportionellt. En minoritet kan på detta sätt skaffa sig majoritet
i t.ex. en nämnd genom att använda sig av ett annat partis eller
kartells gruppbeteckning och själva ha flera listor inom denna gruppbeteckning. Sammanräkningsmetoden gör det också möjligt för ett
stort parti eller en kartell att med ett sådant förfarande beröva ett
mindre parti de platser som det rent proportionellt borde ha (för en
närmare beskrivning och exempel, se SOU 1954:17 s. 27–40 samt
Janson och Linusson s. 13–19). Som tidigare angetts (avsnitt 4.3.4)
är frågan om att använda sig av samma gruppbeteckning som någon
annan och därmed bilda en oönskad kartell inte okomplicerad. Det
här aktuella förfarandet, dvs. att genom att splittra sina listor göra
utfallet oproportionellt, kan emellertid förhindras genom ett byte av
sammanräkningsmetod.
Det är visserligen otvivelaktigt så att regleringen av beräkningen
enligt 14 kap. 10 § vallagen är svårtillgänglig. Det saknas dock anledning att anta att kommuner och regioner inte skulle kunna hantera
detta, bl.a. mot bakgrund av att kommunerna numera är större än vad
som var fallet på 1950-talet. Vidare har möjligheterna till tekniskt stöd
för att utföra beräkningar också påtagligt förbättrats sedan 1950-talet.
Det bör också framhållas att Valmyndigheten regelmässigt ger ut material om beräkningar (se broschyren ”Mandatfördelning – Regler och
räkneexempel för val till riksdagen, Europaparlamentet, kommunoch landstingsfullmäktige” Valmyndigheten 785 utg. 4). Utredningen
har även tagit fram ett antal exempel till stöd för tillämpningen, se
bilaga 2.
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Det är också viktigt att komma ihåg att det normala vid ett proportionellt val är att varje valsedelsgrupp går fram med en gemensam
lista och att någon sammanräkning därför över huvud taget inte är
nödvändig. Det troligaste scenariot för när en särskild sammanräkning krävs är att det finns flera listor inom en valsedelsgrupp med
sinsemellan helt olika namn. I en sådan situation är sammanräkningen
relativt okomplicerad och blir i praktiken den samma som tillämpas
vid fördelningen av platser mellan valsedelsgrupperna (se exempel 1
i bilaga 2). För att de mer komplicerade beräkningar som kan komma
att krävas (se exempel 2 och 3 i bilaga 2) ska kunna bli aktuella krävs
alltså att det finns flera listor inom en valsedelsgrupp som innehåller
delvis samma namn eller samma namn men i olika ordning. Detta får
nog betraktas som en undantagssituation. För detta talar också att
denna metod till skillnad från dagens metod inte är möjlig att manipulera på det sätt som tidigare angetts. Det finns därför inte något
att vinna för ett parti eller en kartell som går fram med flera olika
listor.
Jag anser därför sammanfattningsvis att övervägande skäl talar för
att ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp vid proportionella val ska fastställas på samma sätt som vid val inom riksdagen.
När det gäller förståeligheten bör det också uppmärksammas att
inte heller den nuvarande enkla absoluta rangordningsmetoden framstår som alldeles lätt att tillämpa. Jag vill också lyfta fram att det finns
systematiska fördelar med att regleringen på denna punkt är densamma i riksdagsordningen och i lagen om proportionella val i kommuner och regioner eftersom förfarandet i övrigt, på det stora hela, är
likartat. Detta talar för att lagen om proportionella val på samma sätt
som riksdagsordningen ska hänvisa till vallagens bestämmelser. Det
finns dock också skäl som talar för en självständig reglering.
Regleringen i vallagen tar av naturliga skäl sikte på de allmänna
valen och är anpassad för detta. T.ex. talas det i 14 kap. 10 § vallagen
om personröster vilket inte aktualiseras vid proportionella val inom
en kommun eller region. Utöver detta är begreppsbildningen i vallagen delvis annorlunda, vilket kan försvåra tillämpningen. Vidare
anser jag att det underlättar för de ansvariga vid genomförandet av
proportionella val om den relevanta regleringen framgår direkt av
den lag som i övrigt ska tillämpas. Mot denna bakgrund anser jag att
en anpassad och från vallagen självständig bestämmelse för sammanräkningar av ordningen mellan namnen inom en valsedelsgrupp ska
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införas i den nya lagen om proportionella val i kommuner och regioner.
Frågan utvecklas närmare i författningskommentaren. Även om detta
innebär att sammanräkningen inom en valsedelsgrupp enligt riksdagsordningen respektive lagen om proportionella val i kommuner
och regioner kommer att ske med stöd av olika bestämmelser är det
fråga om samma metod, vilket systematiskt är en fördel.
4.3.6

En möjlighet till fyllnadsval avseende val till styrelse
och nämnder som genomförts proportionellt

Utredningens förslag: Det ska vara möjligt att hålla fyllnadsval
för att ersätta ledamöter som valts proportionellt.
Vid fyllnadsval ska fullmäktige, så långt det är möjligt säkerställa, att representationen i nämnden inte förändras.

Behovet av reform
Som har redovisats i avsnitt 4.1.2 har riksdagen i ett tillkännagivande
ansett att en ordning bör införas som innebär att en ersättare i en
kommunal styrelse eller nämnd eller i ett utskott ska tillhöra samma
parti som den avgående ledamoten. Mitt uppdrag har också denna
utformning (avsnitt 4.1.1). Som har framgått av redovisningen för
lagen om proportionellt valsätt används inte begreppet parti i lagen.
Den talar om gruppbeteckningar och valsedelsgrupper. Jag uppfattar
inte uppdraget så att jag ska föreslå att karteller inte ska vara tillåtna
i fortsättningen. Det skulle innebära en stor förändring av systemet.
Jag utgår ifrån att det även i fortsättningen ska vara tillåtet med samarbeten.
Redan i uppdraget framhålls att regleringen i 6 kap. 20 § kommunallagen och 25 § lagen om proportionellt valsätt kan innebära att
en ledamot kan komma att ersättas av någon inte bara från ett annat
parti utan även från en annan samarbetskonstellation. Till detta kommer att oklarheten kring om det är möjligt med fyllnadsval leder till
en risk att en nämnd till slut inte blir fulltalig eller i vart fall har
endast ett fåtal ersättare.

131

Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige

SOU 2021:16

Det är visserligen så att den nuvarande regleringen utgör ett
fungerande system i den meningen att ordningen fungerar så som
”det är tänkt”. Det är således inte fråga om en reglering som brister
i utformning eller får ett annat utfall än vad som ursprungligen var
avsett. Regleringen innebär en avvägning mellan att säkerställa minoriteters representation och att en nämnd, så långt som det är möjligt,
alltid är beslutför. Även denna ordning har gällt sedan 1913.
Under utredningens gång har det inte framkommit att regleringen
i 25 § lagen om proportionellt valsätt egentliga huvudsyfte, dvs. att
slå fast en inträdesordning för tillfälligt frånvarande ledamöter, anses
som problematisk. Regleringen avseende inträdesordning vid tillfällig frånvaro bör därför enligt min bedömning inte förändras.
Det är dock klart att det rådande systemet inte är helt tillfredsställande när det gäller att ersätta ledamöter som avgår eftersom det
kan leda till att majoritetsförhållandena i nämnden förändras. Problemet kan sannolikt främst förklaras genom människors ändrade
beteenden, eftersom det får anses vara vanligare att förtroendevalda
i kommuner och regioner i dag lämnar sina uppdrag under en löpande mandatperiod än det var när systemet skapades. Det är också
som redovisats mycket sannolikt att det blivit vanligare med proportionella val efter de två senaste valen. Det har också blivit vanligare med lokala partier, ofta med inriktning på en särskild fråga.
I denna del finns således knappast något tvivel om behovet av en
reform, vilket ju också framhållits av riksdagen, regeringen och SKR.
Det finns flera tänkbara lösningar för att komma tillrätta med dessa
brister.
Regleringen av val till andra förtroendeuppdrag än fullmäktige
utgår inte från partibeteckning
Varken majoritetsval eller proportionella val i kommuner och regioner
innebär, som nämndes inledningsvis, något krav på att de personer
som väljs till förtroendeuppdrag har någon redovisad partitillhörighet. Ledamöter av fullmäktigeförsamlingarna har nominerats av sina
partier och också accepterat att de nominerats. För att väljas till
andra uppdrag, såsom en nämnd, krävs dock enbart att en person är
valbar (4 kap. 3 § andra stycket KL) samt att fullmäktige väljer personen i fråga till uppdraget. I normalfallet torde det inte vara några

132

SOU 2021:16

Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige

problem att identifiera vilket parti någon företräder men det finns
inte några sådana krav i lagstiftningen.
Vid proportionella val tillkommer möjligheten att flera partier
genom att ange en gemensam gruppbeteckning ingår i en och samma
valsedelsgrupp. Proportionella val bygger således inte på partibeteckningar utan utgår från begreppet valsedelsgrupper som ordnas efter
en av de enskilda väljande angiven gruppbeteckning. En gruppbeteckning kan utgöras av en partibeteckning, någon form av etablerad samarbetskonstellation eller en annan gruppering. Vid proportionella val
går det således att avgöra från vilken valsedelsgrupp en person valts.
För det fallet att gruppbeteckningen för valsedelsgruppen inte sammanfaller med en partibeteckning finns det dock inget som garanterar att
det går att identifiera från vilket parti inom en valsedelsgrupp som
en person blivit vald. Vidare kan det vara så att det av en gruppbeteckning inte framgår vilka partier som ingår i den. Även om det
torde vara ovanligt kanske de ledamöter som står bakom beteckningen
inte tillkännager vilka partier de tillhör.
Alternativa lösningar
En tänkbar lösning skulle kunna vara att det utöver ersättarna vid
valtillfället utsågs ytterligare ett antal personer som då skulle kunna
inträda när ledamöter eller ersättare avgår. Ett sådant system skulle
ha vissa likheter med vad som gäller för de allmänna valen där ytterligare ersättare kan utses av Valmyndigheten under vissa förutsättningar (se 14 kap. 22 och 23 §§ vallagen). Det kan dock ifrågasättas
om det är möjligt för partierna i kommun- och regionfullmäktige att
vid ett och samma valtillfälle nominera tillräckligt många namn för
att hantera en hel mandatperiod. Detta gäller särskilt för nybildade
partier. En roll som eventuell ersättare för en ersättare är möjligen
inte heller ett särskilt attraktivt uppdrag. En sådan reglering tillåter
heller ingen anpassning utifrån människors förändrade livsförhållanden, vilket riskerar att leda till att de som ändå kan utses på detta sätt
inte längre är beredda att åta sig något uppdrag eller inte längre är
valbara när frågan aktualiseras.
En annan lösning vore att låta samtliga ledamöter av en nämnds
uppdrag upphöra om en ledamot avgår och hålla ett nytt proportionellt val. Detta skulle säkerställa en fortsatt proportionell representa-

133

Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige

SOU 2021:16

tion. Det kan dock ifrågasättas om det är en rimlig ordning att upplösa en nämnd enbart på grund av att en ledamot avgår. Det finns
tydliga regler om när samtliga förtroendeuppdrag i en nämnd får återkallas i 4 kap. 10 § kommunallagen. Att då införa en ordning där en
enskild ledamot ensam kan åstadkomma att en hel nämnd ska väljas
om framstår enligt min bedömning inte som rimligt.
Möjlighet till fyllnadsval
Det nu anförda innebär att jag anser att problematiken kring avgångna ledamöter i stället bör hanteras på så sätt att det befintliga
systemet överges till förmån för en möjlighet till fyllnadsval.
Det hade varit tänkbart att införa en ordning där en ledamot som
avgår fortsatt i första hand ska ersättas av en av de utsedda ersättarna
men med den förändringen att denna ersättare ska komma från en
valsedelsgrupp med samma gruppbeteckning som den avgångne ledamoten. Att en ersättare från valsedelsgruppen automatiskt inträder
kan dock leda till att en ledamot ersätts med någon från ett annat
parti med vilket man bildat kartell. Det har från den parlamentariska
referensgruppen framhållits att en sådan ordning inte är önskvärd.
En sådan ordning hade vidare behövt kompletteras med en reglering
om fyllnadsval i de fall det inte finns några flera proportionellt valda
ersättare. En ordning med både ett system för automatiskt inträde
för ersättare och en möjlighet till fyllnadsval framstår som komplicerad. Eftersom det automatiska inträdandet dessutom kan leda till
resultat som särskilt för små partier medför att representationen i en
nämnd försvinner, därför att en representant från ett samarbetsparti
träder in, anser jag att en sådan ordning är mindre lämplig. Det har
från referensgruppen också framhållits att den som åtagit sig ett uppdrag som ersättare kanske inte alls är intresserad av att bli ordinarie
ledamot.
I stället bör det bli möjligt att ersätta en avgången ledamot genom
fyllnadsval på motsvarande sätt som gäller för ledamöter som valts
genom majoritetsval. En lösning med fyllnadsval skapar dock risker
för det minoritetsskydd som de proportionella valen är avsedd att
skapa. Det är därför angeläget att försöka åstadkomma en lösning som
eliminerar denna risk.
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Krav på fyllnadsval när en ledamot valts genom proportionellt val
Det finns som framgått inte något krav på att det redovisas vilket
parti en ledamot representerar och en sådan reglering bör inte heller
skapas. Ett sådant krav vore en stor förändring av den fria nomineringsrätten. Det skulle också medföra en ökad byråkrati.
En regel om fyllnadsval kan därför inte utformas på sådant sätt
att det i lag anges ett krav på att den avgångne ledamoten ersätts av
någon som företräder samma parti. Kravet får i stället utformas på
ett sätt som inte tillskapar några nya formkrav i valordningen men
ändå tillgodoser syftet att en ledamot som avgår ska ersättas av någon
som företräder samma parti. Detta bör kunna åstadkommas genom
att det i lag fastställs att fullmäktige har en skyldighet att, så långt
det är möjligt, säkerställa att representationen i en nämnd inte förändras när fyllnadsval ska hållas.
Ett sådant krav kommer att medföra att en avgången ledamot i
normalfallet ersätts av någon från samma parti. Som tidigare angetts
får det nog betraktas som något av en undantagssituation att partitillhörigheten inte skulle vara känd. Samtidigt ger en sådan regel tillräcklig flexibilitet för att hantera sådana undantagssituationer och
skapar inget behov av att införa regler om att partitillhörighet måste
registreras. Fyllnadsvalen kan överklagas genom laglighetsprövning
och minoriteter i fullmäktige har därför möjlighet att få frågan om
hur fullmäktige hanterat fyllnadsvalet rättsligt prövad. Det får ankomma på rättstillämpningen att bedöma om fullmäktige uppfyllt
kravet på att representationen, så långt som möjligt, inte ska förändras.
Fyllnadsval avseende överförmyndarnämnder och för kommunala
indelningsdelegerade
Som redovisats i avsnitt 4.2.2 under rubriken Fyllnadsval finns regleringar i föräldrabalken och lagen om ändringar i Sveriges indelning i
kommuner och regioner som motsvarar den nuvarande regleringen i
kommunallagen. Även avseende ledamöter i överförmyndarnämnder
och för indelningsdelegerade kan därför situationen att någon ersätts
av en företrädare för ett annat parti uppstå. Jag anser därför att en
möjlighet till fyllnadsval avseende företrädare som valts med proportionellt valsätt bör införas även för ledamöter av överförmyndar-

135

Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige

SOU 2021:16

nämnder, indelningsdelegerade och ledamöter av utskott som valts av
indelningsdelegerade.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser jag att det i 6 kap. 20 § kommunallagen,
19 kap. 7 § föräldrabalken samt 3 kap. 6 och 25 §§ i lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner ska införas en
bestämmelse som gör det möjligt att ersätta en ledamot i en nämnd
som valts proportionellt genom fyllnadsval. Vid fyllnadsvalen ska fullmäktige, så långt det är möjligt, säkerställa att representationen i en
nämnd inte förändras. Se vidare författningskommentaren.
4.3.7

Följdändringar i andra författningar

Utredningens förslag: Hänvisningar till lagen om proportionellt
valsätt eller bestämmelser i den ska i de författningar där de förekommer ersättas med hänvisningar till den föreslagna lagen om proportionella val i kommuner och regioner.
Eftersom jag föreslår att lagen om proportionellt valsätt ska ersättas
av en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner krävs
att de författningar som hänvisar till lagen om proportionellt valsätt
ändras. Det rör sig, utöver kommunallagen, om sju lagar. De ändringar som blir nödvändiga handlar i samtliga fall om rena hänvisningar till lagen om proportionellt valsätt i allmänhet eller till bestämmelsen i 2 § i lagen. Dessa hänvisningar ska ändras så att de i stället
hänvisar till den nya lagen. Mot bakgrund av förslaget till en uttrycklig begränsning av proportionella val av ersättare och suppleanter i
de fall ledamöterna valts genom majoritetsval bör de bestämmelser
som hänvisar till 2 § i den nuvarande lagen i stället hänvisa till lagen
i sin helhet.
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5

Tjänstgöringen för ersättare
i fullmäktige

5.1

Bakgrund

5.1.1

Utredningens uppdrag

Regeringen anger i direktiven att konstitutionsutskottet har anfört
att det kan finnas skäl att överväga att även se över bestämmelserna
om tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige (bet. 2016/17:KU30
punkt 6, rskr. 2016/17:335). Det bör enligt regeringen dock framhållas att förhållanden mellan kommuner och regioner skiljer sig åt,
t.ex. kan frågan om geografisk representation anses ha större vikt i
regionfullmäktige. Enligt regeringens mening bör dock skillnader i
regleringen mellan kommuner och regioner undvikas om de inte kan
anses motiverade. Utredaren ska:
• analysera och ta ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige skiljer sig
från motsvarande reglering för kommunfullmäktige, och
• om det bedöms motiverat föreslå författningsändringar.
5.1.2

Riksdagens tillkännagivande

Utredningens uppdrag i denna del bygger på ett tillkännagivande från
riksdagen (se avsnitt 4.1.2 och 5.1.1). Tillkännagivandet gjordes den
20 juni 2017 i samband med att riksdagen antog regeringens förslag
till ny kommunallag (2017:725), förkortad KL. I anslutning till den
fråga som behandlas i avsnitt 4 konstaterade utskottet att bestämmelserna om ersättares tjänstgöring skiljer sig åt för kommunrespektive landstingsfullmäktige (numera regionfullmäktige). Enligt
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utskottets mening kunde det finnas skäl att överväga att även se över
bestämmelserna om ersättare för tjänstgöring i landstingsfullmäktige.

5.2

Ersättare i fullmäktige

5.2.1

Utseende av ersättare vid allmänna val

Regionfullmäktige
Ersättare i regionfullmäktige utses på motsvarande sätt som för riksdagsvalet, vilket i korthet innebär att lika många ersättare ska utses
som partiet har fått mandat i valkretsen, dock alltid minst tre (14 kap.
14 och 15 §§ vallagen [2005:837]). Ersättare utses genom en särskild
ordning mellan kandidaterna på partiets valsedlar. Ordningen beräknas i första hand på grundval av beräkningen av personliga röstetal
(14 kap. 9 §) i andra hand tillämpas den s.k. heltalsmetoden (Phragméns
metod) (14 kap. 10 §, se även avsnitt 4.2.2). Finns det ändå inte någon
som kan utses till ersättare utses den kandidat inom valkretsen som
står i tur att få nästa mandat för partiet. Saknas en sådan kandidat på
partiets valsedlar, ska med tillämpning av 14 kap. 5 § andra stycket
en annan valkrets bestämmas, där partiet deltar i fördelningen av
fasta mandat, från vilken ersättaren ska utses. Till ersättare utses då
den som där står närmast i tur att få mandat för partiet. För varje
ledamot får det bara finnas en ersättare som utses på detta sätt. Kan
ersättare inte utses på det sättet, utses inte någon ersättare (14 kap.
14 § tredje stycket).
Kommunfullmäktige
Ersättare i kommunfullmäktige utses till det antal som kommunfullmäktige bestämmer. Antalet får högst vara hälften av det antal
platser som varje parti fått i fullmäktige (5 kap. 8 § KL). Om det för
ett parti inte kommer att utses minst två ersättare ska ytterligare en
beräkning göras till dess minst två ersättare utsetts. Kan någon ersättare
för en viss ledamot inte utses på det sättet utses inte någon ersättare
för den ledamoten (14 kap. 17 § vallagen).
Även ersättare i kommunfullmäktige utses i första hand på grundval
av den ordning mellan kandidaterna som framkommer vid beräkningen av deras personliga röstetal. I andra hand utses ersättare baserat
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på de valsedlar som gällde för den ledamot för vilken en ersättare ska
utses (14 kap. 16 § vallagen, för exempel på metoden se SOU 1996:66
s. 95–98).
5.2.2

Kommunallagens reglering av ersättares tjänstgöring

Ersättare för en fullmäktigeledamot tjänstgör i den ordning som är
bestämd mellan dem (5 kap. 18 § KL). Ordningen mellan ersättarna
fastställs genom det allmänna valet och på det sätt som regleras i
14 kap. 15–17 §§ vallagen.
För kommunfullmäktige finns utöver detta bestämmelser i 5 kap.
21 § kommunallagen. De innebär att ersättare från samma valkrets
som den frånvarande fullmäktigeledamoten har företräde till tjänstgöring om samtliga ersättare för denne ledamot är förhindrade att
inställa sig. I sådant fall inträder den ersättare som enligt den bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har
fått den första platsen för partiet i valkretsen. Om en sådan ersättare
inte kan tjänstgöra, ska den ersättare inträda som står i tur att
tjänstgöra för den ledamot som har fått den andra platsen för partiet
i valkretsen och så vidare efter samma grund. Om partiets samtliga
ersättare i valkretsen är förhindrade att inställa sig eller att fortsätta
att delta i ett sammanträde ska den ersättare inträda som har utsetts
för partiet i någon annan valkrets på samma grund med företräde för
den valkrets där partiets röstetal är högst.
Det finns inte några motsvarande bestämmelser om tjänstgöring
för andra ersättare än de som utsetts för ledamöter i regionfullmäktige.
För ersättarna i regionfullmäktige gäller således endast vad som följer
av 5 kap. 18 § kommunallagen. Regleringen i 5 kap. 21 § kommunallagen utgör därmed ett av ganska få exempel på när kommunallagens
reglering skiljer sig mellan kommuner och regioner.
Bestämmelser med motsvarande innehåll som 5 kap. 21 § kommunallagen tillkom vid införandet av 1977 års kommunallag. I denna
lag, som var den första kommunallag som gällde för både kommuner
och regioner (landsting med då gällande terminologi), blev det obligatoriskt med ersättare (suppleanter) i kommunfullmäktige. En frivillig möjlighet att utse suppleanter hade införts från och med 1970 års
val. Regeringen anförde följande i motivering till bestämmelserna i
förarbetena till kommunallagen (prop. 1975/76:187 s. 367 f.):
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I fjärde stycket finns bestämmelser om vilken suppleant som skall tjänstgöra i kommunfullmäktige när ingen av de suppleanter som har utsetts
för den frånvarande ledamoten kan tjänstgöra. Sådana situationer kan
väntas uppstå ibland eftersom, enligt det system som föreslås i 14 kap.
19 § vallagen, antalet suppleanter är begränsat och suppleanterna utses
från samma lista som resp. ledamot. Bestämmelserna gör det möjligt att
avvika från den listtrohet som i övrigt tillämpas och inkalla suppleant
som har utsetts för annan ledamot som tillhör samma parti, i första hand
suppleant från den valkrets där den frånvarande ledamoten har utsetts
och i andra hand suppleant från annan valkrets.

Bestämmelserna återfinns inte i de utredningsbetänkanden som huvudsakligen låg till grund för lagstiftningen (Kommunallagsutredningens
betänkande En enhetlig kommunallag SOU 1974:99 och Utredningen
om den kommunala demokratins betänkande Kommunal demokrati
SOU 1975:41). De förefaller således ha tillkommit under beredningen
inom Regeringskansliet.
Bestämmelserna fanns således ursprungligen i 1977 års kommunallag. I samband med införandet av 1991 års kommunallag
(prop. 1991/92:17 s. 10) flyttades de till den då gällande 1972 års vallag. Bestämmelserna kom därefter att flyttas tillbaka till kommunallagen vid införandet av 1996 års vallag (prop. 1996/97:70 s. 251) och
överfördes sedan till den nu gällande kommunallagen (prop. 2016/17:171
s. 336 f.). Dessa omflyttningar har inte inneburit några förändringar
av bestämmelsernas innebörd och de har inte närmare kommenterats.
5.2.3

Indelning i valkretsar

Huvudregeln för regioner är att de utgör en enda valkrets. Denna
regel tillämpades första gången vid 2018 års val. Tidigare gällde att
en region skulle delas in i valkretsar. I samband med förändringen
uttalade regeringen att det huvudsakliga ändamålet med bestämmelserna om valkretsindelning var att skapa garantier för att olika regionala intressen blev företrädda i fullmäktige men att detta syfte i praktiken inte längre tillgodosågs av reglerna om flera valkretsar eftersom
kandidatlistorna i allt större utsträckning var gemensamma för hela
regionen (prop. 2013/14:48 s. 53). Det förtjänar att nämnas att redan
i början av sjuttiotalet var situationen den att partierna oftast gick till
val med samma lista i landstingsvalet oavsett valkrets (SOU 1974:99
s. 78). Fullmäktige kan besluta att dela in regionen i två eller flera
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valkretsar (4 kap. 5 § vallagen, vidare reglering av valkretsar i regionerna finns i 4 kap. 6–10 §§). Vid 2018 års val hade 12 av 20 regioner
mer än en valkrets enligt uppgift från Valmyndigheten.
Vid val till kommunfullmäktige är också kommunen enligt huvudregeln en enda valkrets. Om en kommun har 36 000 personer eller
fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar.
Kommuner med färre antal röstberättigade får delas in i valkretsar
om det finns särskilda skäl (4 kap. 10–11 §§). Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens indelning i valkretsar (4 kap.
13 §). Vid 2018 års val hade 22 av 290 kommuner mer än en valkrets
enligt uppgift från Valmyndigheten.

5.3

Utredningens bedömning

5.3.1

Reglerna om ersättares tjänstgöring ska inte ändras

Utredningens bedömning: Mot bakgrund av att reglerna om ersättare i fullmäktige i flera avseenden skiljer sig åt mellan regionerna
och kommunerna finns inte någon anledning att nu göra reglerna
om ersättares tjänstgöring enhetliga. Någon ändring av regelverket
bör därför inte göras.
Som har framgått av redovisningen för gällande rätt skiljer sig regleringen rörande ersättare i fullmäktige på flera sätt mellan regionerna
och kommunerna.
Inledningsvis bör framhållas att reglerna om det antal ersättare
som ska utses skiljer sig åt. Antalet ersättare är fler i regionerna än i
kommunerna. Vidare utses ersättarna enligt två olika regelverk. Ersättare i regionfullmäktige utses på samma sätt som ersättare i riksdagen. För kommunerna däremot finns det ett särskilt system, reglerat i vallagen. Även reglerna för indelning i valkretsar skiljer sig åt
mellan regionerna och kommunerna.
Bestämmelserna i 5 kap. 21 § kommunallagen innebär att ersättare
i kommunfullmäktige kan kallas till tjänstgöring även för andra ledamöter än de som de valts som ersättare för. I regionfullmäktige
däremot, kan endast de personliga ersättarna träda in för tjänstgöring.
Vid införandet av regleringen förefaller inte några överväganden ha
gjorts om huruvida den utökade möjligheten att tillkalla ersättare
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även borde omfatta den regionala nivån. En konsekvens av denna
skillnad är, som framgått, att i regionfullmäktige kan en ledamot inte
ersättas av en ersättare som utsetts i en annan valkrets medan detta
är möjligt i kommunfullmäktige. Däremot kan en ersättare i regionfullmäktige ha utsetts från en annan valkrets än den som den ledamot
han ersätter tillhör (se avsnitt 5.2.1). Regleringen i 5 kap. 21 § kommunallagen väcker dock frågan om vikten av att bevaka olika geografiska intressen inom en region.
Den nuvarande regleringen av regionernas indelning i valkretsar
innebär inte någon skyldighet att göra en sådan indelning. Som tidigare nämnts bedömdes frågan om geografisk representation inte utgöra något hinder för denna förändring. Det var också bara drygt
hälften av regionerna som hade mer än en valkrets vid förra valet.
Mot denna bakgrund anser jag att frågan om skillnaden i regleringen
av ersättares tjänstgöring mellan regioner och kommuner inte kan
motiveras av hänsyn till den geografiska representationen.
Skillnaden i reglering förefaller dock inte ta sikte på den geografiska representationen. Särregleringen för kommunfullmäktige baseras
i stället på ett antagande om att det finns risk för att ingen av de
personliga ersättarna ska kunna inträda för tjänstgöring i kommunfullmäktige vilket leder till ”tomma stolar”. Detta antagande grundas
på det antal personliga ersättare som utses för kommunfullmäktiges
ledamöter. Eftersom antalet ersättare är färre i kommunfullmäktige
än i regionfullmäktige framstår det som rimligt att anta att risken för
att detta ska hända är större i kommunerna än i regionerna.
Det förefaller således inte finnas några egentliga argument för en
förändring utöver utgångspunkten att skillnader i reglering mellan
regioner och kommuner bör undvikas. Det har inte framkommit
något om att regionerna upplever problem när det gäller att kunna
kalla in ersättare till fullmäktige. Den nu aktuella skillnaden har gällt
i över 40 år. Jag kan inte se någon anledning att, av enbart systematiska
skäl, nu gå in och utvidga bestämmelsen så att den också ska gälla för
ersättares tjänstgöring i regionfullmäktige. Regleringen av ersättarfrågan är ju som jag redovisat inte heller i övrigt enhetlig. Jag anser
mot bakgrund av vad jag nu har anfört att någon ändring av regleringen
inte bör göras.
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6.1

Bakgrund

6.1.1

Utredningens uppdrag

Regeringen anför i direktiven (dir. 2020:10) att en enhetlig reglering
av jäv mellan kommunal och statlig förvaltning bör eftersträvas så
långt det är möjligt. Det påpekas att bestämmelserna om jäv är centrala
för medborgarnas tillit till förvaltningen och en viktig garant mot
korruption och för ett rättssäkert beslutsfattande. Det bör därför
övervägas om kommunallagens reglering kan anpassas till regleringen i förvaltningslagen. Utredningen ska
• analysera om kommunallagens jävsbestämmelser bör anpassas till
förvaltningslagen, och
• föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga.

6.2

Den nuvarande jävsregleringen

6.2.1

Förvaltningslagens jävsreglering

Förvaltningslagens (2017:900), förkortad FL, jävsbestämmelser har
i huvudsak samma innehåll som de som fanns i 1986 års förvaltningslag men har språkligt omarbetats.
Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på
ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är enligt
16 § första stycket förvaltningslagen jävig om
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1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars
kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan
som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett
ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har
tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap
av överordnad instans, eller
4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller
hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.
Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska
myndigheten bortse från jäv (16 § andra stycket).
Det är alltså enbart den som för en myndighets räkning tar del i
handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i
ärendet som kan vara jävig. De fyra punkterna reglerar olika former
av jäv.
I den första punkten regleras parts-, intresse- och närståendejäv.
Det ställs relativt låga krav i fråga om graden av den påverkan som
kan förutses och som alltså medför jäv. Det är tillräckligt att man
kan antas i en inte oväsentlig utsträckning påverkas av utgången i
ärendet för att jäv ska föreligga (prop. 2016/17:180 s. 302).
Andra punkten innehåller bestämmelser om ställföreträdar- och
ombudsjäv. Bestämmelsen innebär att jäv föreligger om handläggaren
eller beslutsfattaren själv eller någon närstående till honom eller henne
representerar, eller tidigare har representerat, någon som är part i
ärendet eller som kan antas i en inte oväsentlig utsträckning påverkas
av beslutet i ärendet.
Den tredje punkten reglerar tvåinstansjäv. Bestämmelsen hindrar
deltagande i handläggningen för någon som genom att medverka i
den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet
redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska överpröva.
I den avslutande fjärde punkten regleras delikatessjäv. Bestämmelsen
tar sikte på sådana situationer som inte direkt omfattas av någon av
de andra jävsgrunderna, men där handläggarens eller beslutsfattarens
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opartiskhet ändå med fog kan ifrågasättas. Det kan vara fråga om
situationer som knyter an till någon av de andra jävsgrunderna men
också situationer som inte har sådan anknytning. Tänkbara exempel
är att någon är uppenbar vän eller ovän med den som är part, ekonomiskt beroende av en part eller intressent eller är engagerad i saken
på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister
i förutsättningarna för en opartisk bedömning (prop. 2016/17:180
s. 302 f.).
Bestämmelsen i andra stycket om att myndigheten ska bortse
från jäv om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse tar sikte på sådana fall där handläggaren uppenbart saknar varje
möjlighet att låta sig påverkas av några ovidkommande omständigheter. Begränsningen till uppenbara fall markerar att bestämmelsen
ska tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2016/17:180 s. 303).
Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och
inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra
sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt (17 §). Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten (18 § första stycket). En myndighet ska
enligt andra stycket pröva en jävsfråga så snart som möjligt. Den som
jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs
för att myndigheten ska vara beslutför och någon ersättare inte kan
kallas in utan att prövningen försenas avsevärt (18 § tredje stycket).
6.2.2

Kommunallagens jävsreglering

Bakgrund
Före 1991 års kommunallag gällde i princip två olika typer av jävsregler för den kommunala förvaltningen. För de så kallade specialreglerade nämnderna gällde jävsregleringen i den dåvarande förvaltningslagen. För styrelsen och de så kallade kommunallagsreglerade
nämnderna gällde i stället en reglering i 1977 års kommunallag som
endast innefattade partsjäv.
Vid införandet av 1991 års kommunallag uttalade regeringen att principiella motiv talade för en strängare och i grunden enhetlig jävsregel
av den typ som fanns i förvaltningslagen (prop. 1990/91:117 s. 97). Regeringen ansåg vidare att hänvisningar till förvaltningslagen skulle
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undvikas för att åstadkomma en jävsregel som var både enkel och
tydlig och som konkret angav de fall då jäv förelåg.
Jävsbestämmelser
I den nu gällande kommunallagen (2017:725), förkortad KL, finns jävsbestämmelser avseende fullmäktige (5 kap. 47–49 §§), för förtroendevalda i nämnder (6 kap. 28–32 §§), för de anställda (7 kap. 4 §), för
partsammansatta organ (7 kap. 24 §) och för revisorer (12 kap. 14–
17 §§). För fullmäktige finns egna jävsgrunder men för delar av förfarandet hänvisas till vad som gäller för de förtroendevalda i nämnder
(5 kap. 47 § andra stycket). Jävsbestämmelserna för de anställda och
för de partssammansatta organen innebär att bestämmelserna som
gäller för de förtroendevalda i nämnder ska tillämpas. De kommenteras därför inte särskilt i det följande.
Jävsgrunder
Jävsgrunderna för förtroendevalda i nämnder motsvarar i huvudsak
de som anges i 16 § förvaltningslagen men har fortfarande den språkliga utformning som fanns i 1986 års förvaltningslag. En ytterligare
skillnad är att det i kommunallagen inte finns någon bestämmelse
om tvåinstansjäv (jfr 16 § 3 FL). I stället anges i 6 kap. 28 § 3 kommunallagen att en förtroendevald är jävig om ärendet rör tillsyn över
sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till.
Detta avser en situation där den förtroendevalde är knuten till en verksamhet som ett tillsynsärende avser. Det innebär att en förtroendevald eller anställd som i någon form knutits till driften av en kommunal verksamhet inte kan delta i hanteringen av tillsynen av samma
verksamhet (prop. 2016/17:171 s. 373). En kommunal nämnd får inte
heller utöva tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver (6 kap. 7 § andra stycket KL).
För fullmäktige finns enbart jävsgrunden att en ledamot inte får
delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten
själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon
annan närstående (5 kap. 47 §). I fullmäktige aktualiseras således endast
parts- och närståendejäv. Det är vidare särskilt reglerat vilka som inte
får delta i val av revisorer och vid handläggningen av ärenden om
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ansvarsfrihet (5 kap. 48 §). För de kommunala revisorerna gäller att
jävsgrunderna är de som tillämpas för de förtroendevalda i nämnder
(12 kap. 14 §).
Handläggningsregler avseende jäv
Även i kommunallagen finns avseende nämnderna en bestämmelse
om rätt att vidta vissa åtgärder trots att jäv föreligger (6 kap. 30 §
första stycket). Det finns också krav på att den förtroendevalde självmant ska uppge omständigheter som kan antas utgöra jäv (6 kap. 30 §
andra stycket) samt bestämmelser om att nämnden snarast ska besluta i jävsfrågor (6 kap. 30 § tredje stycket). Bestämmelserna om att
självmant uppge omständigheter som kan antas utgöra jäv och att
beslut snarast ska fattas i jävsfrågor tillämpas även i fullmäktige
(5 kap. 47 §). Handläggningsreglerna för revisorer motsvarar vad som
gäller för nämnderna (12 kap. 16 §).
Undantag från jäv
I likhet med vad som gäller enligt förvaltningslagen ska det, vad gäller
nämnderna, bortses från jäv där frågan om opartiskhet uppenbart saknat betydelse (6 kap. 29 §). Detta gäller även för revisorer (12 kap. 15 §).
Kommunallagen innehåller vidare två undantag från jäv som inte
har någon motsvarighet i förvaltningslagen. Enligt 6 kap. 31 § första
stycket kommunallagen ska den som handlägger ett ärende hos en
nämnd som berör ett aktiebolag där kommunen eller regionen äger
minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller regionen
utser minst hälften av styrelseledamöterna, inte anses jävig enligt
28 § 2 (ställföreträdarjäv) eller 5 (delikatessjäv) enbart på grund av att
han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på
något annat sätt är knuten dit. Detta gäller dock inte när en nämnd
handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.
Vidare anges i andra stycket i samma bestämmelse att den som handlägger ett ärende hos en nämnd inte heller ska anses jävig enligt 28 § 5
(delikatessjäv) enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd. Undantagen
kom till vid införandet av 1991 års kommunallag. Regeringen anförde
då att det är vanligt att nämndledamöter och ledande tjänstemän hos

147

De kommunala jävsbestämmelserna

SOU 2021:16

nämnder har uppdrag i bolag och stiftelser som verkar inom nämndens
verksamhetsområde. Det vore i dessa situationer inte rimligt att hävda
det ställföreträdarjäv och delikatessjäv som finns i förvaltningslagen
(prop. 1990/91:117 s. 99, angående begränsningen av undantaget avseende myndighetsutövning, se prop. 1993/94:188 s. 60 f.). Undantaget för handläggning i en annan nämnd infördes för att undanröja
eventuella tveksamheter kring möjligheten för en förtroendevald att
ingå både i styrelsen och en annan nämnd (prop. 1990/91:117 s. 100).
Överklagande
Enligt kommunallagen får ett beslut om jäv överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör
ärendet (6 kap. 32 §). Denna bestämmelse tillämpas även för fullmäktiges beslut om jäv (5 kap. 47 § andra stycket). Samma ordning
gäller för revisorer (12 kap. 17 §). En sådan bestämmelse fanns även
i 1986 års förvaltningslag men införandet av den nuvarande förvaltningslagen innebar en ändring på denna punkt. Numera kan beslut
om jäv i stället överklagas i enlighet med lagens generella regel om
besluts överklagbarhet (prop. 2016/17:180 s. 258 f.).

6.3

Kommunallagens bestämmelser om jävsgrunder
ska anpassas till förvaltningslagen

Utredningens förslag: Jävsgrunderna avseende sakägar-, intresseoch närståendejäv, ställföreträdarjäv samt delikatessjäv i kommunallagen ska anpassas till lydelsen i förvaltningslagen.
Utredningens bedömning: Skillnaderna mellan kommunallagen
och förvaltningslagen vad gäller regleringen av jäv medför i övrigt
inget behov av anpassning.
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Skillnader i jävsregleringen mellan förvaltningslagen
och kommunallagen
Som redovisats tidigare i avsnitt 6.2 är regleringen kring jäv mer eller
mindre likartad i förvaltningslagen respektive kommunallagen med
undantag för tre punkter. De rör utformningen av jävsgrunderna, de
särskilda undantag från jäv som finns i kommunallagen men som saknar
motsvarighet i förvaltningslagen samt möjligheten att överklaga beslut i jävsfrågor.
Utformningen av jävsgrunderna ska anpassas
Eftersom det vid införandet av den nuvarande kommunallagen inte
gjordes någon förändring av utformningen av jävsgrunderna som motsvarar den som skedde i och med den nuvarande förvaltningslagen
har det uppkommit en diskrepans mellan hur jävsgrunderna uttrycks
i de båda lagarna. De förändringar som gjorts i förvaltningslagen är
också till viss del materiella. Utformningen av bestämmelserna om
parts- och intressejäv innebär att förutsättningarna för att någon ska
anses jävig på dessa grunder kommer att vara uppfyllda oftare
(prop. 2016/17:180 s. 95). De skillnader som numera finns kan alltså
få konsekvensen att en jävssituation kan komma att bedömas annorlunda beroende på om den uppkommit i kommunal eller i statlig förvaltning. Visserligen kan det vara så att en situation som enligt förvaltningslagen anses vara intressejäv i stället kan bedömas vara delikatessjäv
enligt kommunallagen och att verkningarna av skillnaderna därför inte
ska överdrivas. Trots detta måste det dock konstateras att den skillnad som finns inte kan motiveras sakligt.
Det finns således skillnader i regleringen av jävsgrunderna som
inte är motiverade och som riskerar att leda till att en jävsituation
skulle kunna vara tillåten i kommunal förvaltning men otillåten i den
statliga förvaltningen. Enligt min bedömning bör därför jävsgrunderna i 6 kap. 28 § kommunallagen anpassas till lydelsen i förvaltningslagen. På så sätt uppnås en enhetlig reglering. Frågan behandlas
närmare i författningskommentaren. Detta medför även att hänvisningarna i de tidigare nämnda undantagen i 6 kap. 31 § kommunallagen får ändras som en följd av jävsgrundernas nya utformning.
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Regleringen av överklagande av jävsfrågor ska inte anpassas
Vad avser möjligheten att överklaga beslut i jävsfrågor innan ett slutligt beslut i ärendet fattats kan noteras att ändringarna i förvaltningslagen inneburit att rättsläget förändrats på sådant sätt att förhållandet för de statliga myndigheterna på denna punkt motsvarar
vad som gällde i den kommunala sektorn före 1994. För den kommunala förvaltningen gäller i dag den redovisade regleringen i kommunallagen. Denna motsvarar vad som gällde för statlig förvaltning
före införandet av den nuvarande förvaltningslagen. När den aktuella
bestämmelsen infördes i den dåvarande kommunallagen anförde regeringen som skäl att delar av den kommunala förvaltningen annars
riskerade att få problem att fullgöra sina uppgifter eftersom en jävsinvändning med tillhörande domstolsprövning riskerade att förhala
hanteringen av sakfrågan (prop. 1993/94:188 s. 62). Vid det tillfället
fanns som nämnts en motsvarande regel i förvaltningslagen men behovet av en enhetlig reglering lyftes inte fram som ett skäl för förändringen. Argumentet att en myndighets handläggning riskerar att
fördröjas av en separat prövning av jävsfrågor fördes fram av remissinstanser under beredningen av förslaget till den nuvarande förvaltningslagen. Regeringen anförde då i frågan om denna risk följande
(prop. 2016/17:180 s. 259):
Denna risk får dock anses vara begränsad, eftersom beslutsmyndigheten
inte är helt förhindrad att fortsätta med handläggningen av huvudärendet
i avvaktan på att jävsfrågan slutligt prövats i högre instans. Det framstår
som rimligt att en myndighet i ett sådant fall generellt bör ha utrymme
att agera utifrån en bedömning av sannolikheten för att den högre instansen
kan komma till ett annat slut i denna fråga. Detta utrymme bör dessutom
vara något vidare i fråga om brådskande åtgärder än i fråga om sådana
åtgärder som tills vidare kan anstå.

Mitt uppdrag utgår ifrån att en enhetlig reglering mellan kommunal
och statlig förvaltning bör eftersträvas så långt det är möjligt. Det
går givetvis inte att klart uttala sig om hur stor risk en förändring av
överklagandemöjligheterna för jävsbeslut innebär för effektiviteten
i den kommunala förvaltningen. Det har dock inte framkommit att
förändringen vad avser den statliga förvaltningen hittills lett till någon
debatt om att ärenden fördröjs till följd av domstolsprövningar av
jävsbeslut på ett sådant sätt att det skapat problem. Utöver frågan
om effektivitet finns dock fler aspekter att beakta.
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Som tidigare redovisats gäller regeln för överklagande av jäv även
i fullmäktige. Förvaltningslagen innehåller inte någon reglering som
rör handläggningen i de beslutande församlingarna. Jag anser mot
den bakgrunden att det inte kan anses ingå i utredningens uppdrag
att föreslå någon förändring av regleringen av jäv i fullmäktige. Frågan
blir då om överklagandebestämmelserna ska skilja sig mellan statlig
och kommunal förvaltning eller mellan kommun- och regionfullmäktige
å ena sidan och den övriga kommunala organisationen å andra sidan.
En eventuell förändring väcker också frågan om genom vilket förfarande beslut i jävsfrågor ska kunna överklagas och prövas. Införandet av den nu gällande regleringen i kommunallagstiftningen medförde
att frågan om jäv prövas i den ordning som gäller i det aktuella ärendet (se numera 6 kap. 32 § KL). Enligt den tidigare gällande ordningen
prövades jävsfrågor genom laglighetsprövning (prop. 1990/91:117
s. 97, en redovisning av vad som gäller för överklagande av kommunala beslut finns i avsnitt 3). Detta förefaller inte särskilt ha uppmärksammats vid regelns tillkomst (se SOU 1993:90 s. 453–455 och
prop. 1993/94:188 s. 62). Frågan om i vilken ordning ett jävsbeslut
ska överklagas påverkar dock inte bara vilket förfarande som ska gälla
utan kan även påverka vilken instans som ska pröva frågan. Kommunala beslut prövas som huvudregel i allmän förvaltningsdomstol
oavsett om det sker genom laglighetsprövning eller förvaltningsrättsligt överklagande. Det finns dock exempel på andra instansordningar. Ett exempel är plan- och byggärenden som i vissa fall överklagas till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen (se 13 kap.
plan- och bygglagen [2010:900]). En anpassning av kommunallagen
på denna punkt skulle i dessa fall leda till att olika beslut i ett och
samma ärende skulle kunna komma att överprövas i olika instanser.
Enligt min mening kan behovet av enhetlig reglering mellan statlig och kommunal förvaltning inte anses väga tyngre än intresset av
att jävsfrågorna ska hanteras på ett likartat sätt inom en kommun
eller region oberoende av om det är fullmäktige eller en nämnd som
fattat beslutet. Som tidigare anförts anser jag att det inte ingår i mitt
uppdrag att förändra handläggningen av ärenden i fullmäktige. Det
finns vidare frågetecken kring om en återgång till en ordning där
jävsfrågor kan överklagas särskilt och genom laglighetsprövning vore
ändamålsenlig mot bakgrund av att systematiken kring hur kommunala beslut överklagas redan i dag är förhållandevis komplicerad. Även
om det finns goda argument för en ordning där jävsfrågor kan prövas
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oberoende av om det aktuella ärendet har avgjorts eller ej visar det
nu anförda att det, vad avser den kommunala sektorn, leder till andra
problem. Sammanfattningsvis anser jag att möjligheten att överklaga
beslut om jäv i kommunallagen inte bör anpassas till regleringen i
förvaltningslagen. Detta innebär att den nu gällande ordningen bör
bestå.
Det finns inte behov av några ytterligare förändringar
av kommunallagens jävsbestämmelser
Kommunallagen innehåller som tidigare nämnts två undantag från
när jäv ska anses uppstå som är särskilt anpassade till de kommunala
förhållandena (se avsnitt 6.2.2). Jag bedömer att dessa undantag är
sakligt motiverade. Inte heller den övriga regleringen av jäv i kommunallagen medför enligt min bedömning något behov av anpassning.
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7.1

Bakgrund

7.1.1

Utredningens uppdrag

Regeringen anför i direktiven (dir. 2020:10) att – eftersom förvaltningslagen inte har någon bestämmelse om tid för överklagande av
normbeslut motsvarande den som fanns i 1986 års förvaltningslag –
det därmed inte finns någon tidsgräns för överklagande av kommunala normbeslut enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor. En ordning som innebär att normbeslut inte kan få laga
kraft ger enligt regeringen upphov till en betydande rättsosäkerhet
och det finns därför skäl att överväga en lagändring. I anslutning till
detta bör en översyn av samtliga överklagbara kommunala normbeslut göras för att säkerställa att regleringen är ändamålsenlig i förhållande till förvaltningslagens reglering av överklaganden. Utredaren
ska
• kartlägga samtliga författningar som innehåller överklagbara kommunala normbeslut,
• lämna förslag på en tidsgräns för överklagande av normbeslut
som fattas enligt 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, och
• i övrigt föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga med
hänsyn till förvaltningslagens bestämmelser om överklaganden.
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Regeringsformens reglering av normgivningen
Regeringsformen skiljer mellan normbeslut (föreskrifter) och förvaltningsbeslut. ”Föreskrifter” är regeringsformens benämning på rättsregler. Rätten att besluta föreskrifter, normgivningsmakten, regleras
huvudsakligen i 8 kap. regeringsformen. Föreskrifter kännetecknas
av att de i princip är bindande för myndigheter och enskilda och är
generella till sin natur och riktar sig till en obegränsad krets medan
förvaltningsbeslut tar sikte på enskilda fall. Gränsdragningen är inte
helt klar, se vidare Holmberg m.fl., Grundlagarna (version 3A, JUNO),
kommentaren till 8 kap. under rubriken Normbeslut och förvaltningsbeslut, i det följande Holmberg m.fl.
Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen
genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av
riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner (8 kap. 1 §). Regeringsformen talar om kommuner på regional och lokal nivå (1 kap. 7 §). Med kommuner avses
följaktligen både kommuner och regioner.
Kommunerna har således inte någon direkt på regeringsformen
grundad rätt att besluta föreskrifter. För att kommunerna eller regionerna ska kunna meddela föreskrifter förutsätts därför att denna rätt
har delegerats till dem antingen direkt av riksdagen i vissa fall eller
genom att riksdagen medgivit regeringen att delegera normgivningskompetens vidare till kommuner och regioner.
Om det är fråga om föreskrifter som avser förhållandet mellan
enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller
i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (se 8 kap. 2 § 2) kan riksdagen enligt 8 kap. 9 § i två fall
direkt bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter. Detta gäller
om föreskrifterna avser avgifter (1), eller skatt som syftar till att reglera
trafikförhållanden i kommunen (2). Sådan delegation kallas ibland för
direktdelegation.
Det har tidigare ansetts att en viss form av direktdelegation till
kommunerna kunde härledas ur dåvarande 8 kap. 5 § regeringsformen.
Efter 2010 års grundlagsändringar torde det inte längre gå att hävda
detta (Eka m.fl. Regeringsformen med kommentarer, 2 u. s. 394 f.,
Holmberg m.fl. kommentaren till 8 kap. 2 § under rubriken Kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden).
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Vidare kan – om riksdagen bemyndigar regeringen att meddela
föreskrifter i ett visst ämne – riksdagen också medge att regeringen
bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela
föreskrifter i ämnet (8 kap. 10 §). Detta brukar kallas för subdelegation.
I regeringsformen regleras inte vilket organ inom kommunen som
ska besluta föreskrifter med stöd av delegationen. Enligt uttalanden
i förarbeten måste utgångspunkten anses vara att det är en kommunalrättslig fråga vilket organ som ska fatta sådana beslut för kommunens räkning (prop. 2009/110:80 s. 223). Det vanligaste torde vara
att det är fullmäktige som beslutar föreskrifter.

7.2

Översikt över kommunala normbeslut

Som redovisats i avsnitt 7.1.2 ges i 8 kap. 9 § regeringsformen möjligheter till direktdelegation till kommunerna på två olika områden.
Det första området (p. 1) gäller avgifter. Exempel på avgifter som
det delegerats till kommunerna att besluta om är sotningsavgifter, se
3 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och renhållningsavgifter, se 27 kap. 4 § miljöbalken. Det är i dessa fall fråga om s.k.
belastande eller betungande avgifter (för en närmare redogörelse för
kommunala avgifter, se Holmberg m.fl. kommentaren till 8 kap. 9 §
regeringsformen).
Enligt det andra området (p. 2) kan skatter som syftar till att reglera
trafikförhållandena i kommunen bli föremål för direktdelegation.
Det är i första hand fråga om parkeringsavgifter enligt lagen (1957:259)
om rätt för kommun att ta ut avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. och skatter enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.
Subdelegation till kommunerna förekommer inom flera områden,
bl.a. trafik, miljö- och hälsoskydd samt allmän ordning och säkerhet.
På trafikens område utfärdar kommunerna med stöd av 10 kap.
trafikförordningen (1998:1276) lokala trafikföreskrifter. Vidare finns
i terrängkörningsförordningen (1978:594) bemyndiganden för kommunerna att reglera vissa former av terrängkörning. Om luftföroreningarna i en kommun innebär akuta hälsorisker för dem som vistas
där kan enligt lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud kommunen,
efter regeringens bemyndigande, meddela föreskrifter om tillfälligt
förbud mot trafik med person- och lastbilar. Ett sådant bemyndigande
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finns vad avser Göteborgs kommun i förordningen (1990:1080) om
tillfälliga bilförbud.
På miljö- och hälsoskyddsområdet återfinns ett antal bemyndiganden till kommunerna i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen (2020:614) och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
På ordnings- och säkerhetsområdet har kommunerna genom förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
getts rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter och att föreskriva
att vissa platser ska anses som offentliga vid tillämpningen av bestämmelser i ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna. Inom räddningstjänstområdet kan kommunerna enligt förordningen (2003:789)
om skydd mot olyckor meddela föreskrifter om bl.a. sotning och
eldning.

7.3

Möjligheten att överklaga föreskrifter

7.3.1

Utredningens tolkning av uppdraget

Beslut om föreskrifter som beslutats av statliga och kommunala myndigheter anses numera som huvudregel inte kunna överklagas förvaltningsrättsligt (prop. 2016/17:180 s. 257 f., jfr Gröna boken Ds 1998:66
s. 57). Särskilda bestämmelser i kommunallagen medför dock att
kommunala myndigheters beslut om föreskrifter kan överklagas genom
laglighetsprövning om det inte finns några särskilda bestämmelser
om något annat (13 kap. 2 och 3 §§ kommunallagen). Detsamma gäller
för föreskrifter som beslutats av fullmäktige.
I direktiven anförs att, eftersom förvaltningslagen inte har någon
bestämmelse om tid för överklagande av normbeslut motsvarande
den som fanns i 1986 års förvaltningslag, det kan uppstå en situation
där det inte finns någon tidsgräns för överklagande av kommunala
normbeslut i de fall särskilda regler om överklagande finns i särskilda
författningar. I direktiven anges ett exempel på en reglering som innehåller sådana särskilda bestämmelser, nämligen lagen om nämnder
för vissa trafikfrågor.
Mitt uppdrag innebär bl.a. att jag ska kartlägga samtliga författningar som innehåller överklagbara kommunala normbeslut. Det ligger
enligt min mening närmast till hands att anse att med ”kommunala
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normbeslut” åsyftas normer beslutade av en kommun. Det kan knappast
ha varit avsikten att samtliga föreskrifter beslutade av kommuner
och regioner ska kartläggas. Snarare torde det som åsyftas vara författningar som genom särskilda bestämmelser möjliggör överklagande
av kommunala normbeslut.
I 13 kap. 5 § kommunallagen finns en bestämmelse om att tiden
för överklagande är tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på
kommunens eller regionens anslagstavla. Kommunala normbeslut som
kan överklagas genom laglighetsprövning utgör därför inte något problem i förhållande till den förändrade regleringen i förvaltningslagen.
Inte heller ser jag det som meningsfullt med en generell kartläggning av alla bemyndiganden beslutade av regeringen med subdelegation till kommunerna.
Jag uppfattar därför mitt uppdrag om kartläggning på det sättet
att jag i det följande kommer att redogöra för sådan lagstiftning som
innehåller särskilda bestämmelser om överklagande av kommunala
normbeslut och där den beskrivna problematiken uppstår.
7.3.2

Föreskrifter med särskilda bestämmelser
om överklagande av kommunala normbeslut

Kommunala trafikföreskrifter
Föreskrifter enligt trafikförordningen
Regeringen kan med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
överlåta åt kommuner att meddela vissa föreskrifter. I 10 kap. 3 §
trafikförordningen (1998:1276) anges att en kommun får meddela
föreskrifter
• i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 trafikförordningen ska utgöra tättbebyggt område eller miljözon,
• för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för
vilka staten är väghållare,
• för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör
färdhastighet, stannande eller parkering,
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• för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare, och
• för terräng.
Utöver detta kan en kommun enligt regleringen i 13 kap. 3 § trafikförordningen besluta om undantag från en mängd olika föreskrifter.
Sådana undantag kan ske både genom föreskrifter om undantag och
genom beslut om undantag i enskilda fall, vilket framgår av 13 kap. 4 §.
Beslut om s.k. boendeparkering enligt 10 kap. 2 § andra stycket
tredje meningen och beslut enligt 13 kap. 3 § första stycket om generella undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en
kommun får inte överklagas (15 kap. 2 §). Bestämmelser om överklagande av andra beslut av en kommun enligt trafikförordningen finns
i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (15 kap. 2 § andra stycket).
Av 6 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor framgår att en
nämnds beslut att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket
8 lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, beslut i frågor om undantag från sådana
föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får i
sin tur överklagas till Transportstyrelsen.
I 6 § fjärde stycket anges också att regeringen får föreskriva om
inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt lagen, vilket alltså
skett genom den nämnda begränsningen avseende vissa parkeringsfrågor i 15 kap. 2 § trafikförordningen. I lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor finns inte någon bestämmelse om överklagandetid eller
andra bestämmelser kring hanteringen av överklaganden. Avsikten
med detta var att tiden för överklagande för normbeslut enligt lagen
skulle följa de överklagandetider som föreskrivits i den då gällande
förvaltningslagen (prop. 1977/78:81 s. 46).
Transportstyrelsen har i beslut angående denna fråga uttalat att
förändringen av regleringen av överklagandetid i förvaltningslagen
på denna punkt har lett till att överklagandetiden för beslut om föreskrifter måste beräknas enligt bestämmelserna i 44 § förvaltningslagen, vilket innebär att enskilda, i den mån de är så berörda att de
får överklaga beslutet, måste få del av beslutet för att överklagandetiden ska börja löpa (TSV 2019-2324).
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Föreskrifter enligt vägtrafikförordningen för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap
Enligt 14 § första och andra styckena vägtrafikförordningen (1995:137)
för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap, i det följande vägtrafikförordningen för
räddningstjänst, får en kommun meddela sådana lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen, om det behövs
för att genomföra räddningsinsatser under höjd beredskap. Föreskrifterna får inte meddelas i strid med lokala trafikföreskrifter som har
meddelats av Försvarsmakten. I fråga om föreskrifter för en enskild
väg som inte i större utsträckning används av allmänheten för trafik
gäller 10 kap. 6 § trafikförordningen. Enligt 21 § vägtrafikförordningen
för räddningstjänst får beslut i frågor som avses i 14 § överklagas hos
länsstyrelsen. Även Transportstyrelsen får överklaga sådana beslut.
Överklagande av Transportstyrelsen är inte inskränkt till viss tid.
Enligt 22 § får beslut av länsstyrelsen enligt förordningen överklagas
hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndighetens
för samhällsskydd och beredskaps beslut får inte överklagas. Förordningen innehåller i övrigt inte någon bestämmelse om överklagandetid eller andra bestämmelser kring hanteringen av överklaganden.
Kommunala föreskrifter om terrängkörning
I 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) anges att regeringen eller den
myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i
terräng med motordrivet fordon inom visst område som i annat fall
än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt
eller annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får inte innebära något
onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen
eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.
I 15 § terrängkörningsförordningen anges att en kommun, efter
att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, får meddela föreskrifter
om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med
motordrivet fordon som i annat fall än som avses i 1 § terrängkörningslagen kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller
annan allmän synpunkt. Sådana föreskrifter får endast avse områden
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i kommunen och får inte innebära något onödigt hinder för körning
som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål. Ett beslut att meddela sådana
föreskrifter ska delges markägaren. En kopia av beslutet ska snarast
skickas till länsstyrelsen. Beslut om sådana föreskrifter får överklagas
till regeringen enligt 24 §. I övrigt finns i terrängkörningslagen eller
förordningen inte någon reglering av överklagandeförfarandet avseende
sådana föreskrifter.
I december 2019 överlämnade Utredningen om hållbar terrängkörning betänkandet Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67). Betänkandet innehåller bl.a. förslag till ny terrängkörningslag och en ny
terrängkörningsförordning och behandlar frågan om överklagande
av normbeslut (SOU 2019:67 s. 358–368). Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

7.4

Utredningens förslag

Utredningens förslag: Förvaltningslagens bestämmelser om rätt
att överklaga, hur ett beslut överklagas, överklagandetid samt myndigheternas handläggning av inkomna överklaganden ska tillämpas
på överklaganden av kommunala föreskrifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, vägtrafikförordningen för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap samt terrängkörningsförordningen. Överklagandetiden ska
beräknas från dagen då beslutet senast tillkännagetts.
Utredningens bedömning: Det har inte i övrigt framkommit något
behov av ändrad lagstiftning.

Behovet av reform
Såsom framgår av avsnitt 7.3.2 har utredningen kunnat identifiera en
lag och två förordningar med särskilda bestämmelser om överklagande av kommunala normbeslut där det kan konstateras att bestämmelserna om överklagande är ofullständiga. Detta gäller både den i
direktiven beskrivna problematiken avseende beräkning av överklagandetid och den generella regleringen av hanteringen av sådana över-
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klaganden. Detta beror med stor sannolikhet på att dåvarande förvaltningslagens regler skulle vara tillämpliga på dessa överklaganden och
att några närmare förfaranderegler därför inte var nödvändiga (detta
framgår uttryckligen avseende trafikföreskrifter i den tidigare nämnda
prop. 1977/78:81 s. 46).
Den nya förvaltningslagens generella bestämmelse om överklagande
i 41 § anses som nämnts inte ge någon rätt att överklaga normbeslut
(prop. 2016/17:180 s. 257 f.). Frågan uppstår då om detta innebär att
inte heller förvaltningslagens övriga bestämmelser under rubriken
Överklagande (40 och 42–48 §§) bl.a. bestämmelser om överklagandetid, vem som har rätt att överklaga, hur ett överklagande går till
och ska handläggas är tillämpliga på överklaganden av normbeslut.
Det kan hävdas att det inte finns något i ordalydelsen av bestämmelserna om överklagande som ger uttryck för att deras tillämpning
ska begränsas till förvaltningsbeslut. Förvaltningslagen är principiellt
tillämplig på normbeslut vilket kommer till uttryck i 32 § 4
(prop. 2016/17:180 s. 201). Det tidigare nämnda resonemanget i förarbetena om att uttrycket beslut endast avser förvaltningsbeslut återfinns endast i anslutning till den allmänna bestämmelsen om överklagbarhet i 41 §. Liknande resonemang saknas i anslutning till andra
bestämmelser i lagen där uttrycket beslut förekommer. Tvärtom
anges avseende korrigering av beslut att även normbeslut omfattas
(prop. 2016/17:180 s. 258).
Lagens reglering av överklaganden bör dock enligt min mening
tolkas i ett och samma sammanhang. Begreppet ”beslut” måste därför
ha samma innebörd i samtliga bestämmelser under rubriken ”Överklagande” om inte något annat anges. Det innebär att inte heller 40
och 42–48 §§ förvaltningslagen ska anses tillämpliga på överklaganden
av normbeslut. Rättsläget måste dock i avsaknad av vägledande avgöranden betraktas som oklart. Mot denna bakgrund finns det under
alla förhållanden skäl att komplettera regleringen för att säkerställa
en ändamålsenlig hantering av överklaganden av de normbeslut som
utredningen identifierat.
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Förvaltningslagens reglering om hantering av överklaganden
ska tillämpas även avseende de aktuella normbesluten
En komplettering av bestämmelserna kan genomföras på flera olika sätt.
En möjlighet är att ändra i förvaltningslagen så att lagens reglering
av hur ett beslut överklagas, överklagandetid samt myndigheternas
handläggning av inkomna överklaganden blir tillämplig också på överklaganden av normbeslut. Utöver detta skulle en sådan lösning innebära att en reglering av hur tiden för överklagande ska räknas motsvarande 23 § tredje stycket i 1986 års förvaltningslag införs i den
nuvarande förvaltningslagen.
En annan tänkbar lösning är att överklagandeprocessen avseende
normbeslut i sin helhet regleras i den författning där överklagandemöjligheten regleras. En sådan lösning har, vad gäller föreskrifter om
terrängkörning, föreslagits av den tidigare nämnda Utredningen om
hållbar terrängkörning (SOU 2019:67 s. 44–46, 358–368).
Ett tredje alternativ är att genom reglering i den aktuella specialförfattningen föreskriva att förvaltningslagens bestämmelser ska
tillämpas även på dessa överklaganden.
En reglering direkt i förvaltningslagen för med sig fördelen av en
generell reglering. Regleringen skulle automatiskt bli tillämplig även
i de fall ytterligare möjligheter att överklaga normbeslut införs. Det
skulle vidare föra med sig att även statliga myndigheters normbeslut
som ska kunna överklagas skulle omfattas av regleringen. Det kan
dock ifrågasättas om det är rimligt att tynga förvaltningslagen med
en sådan reglering för att hantera de förhållandevis få problematiska
områden som utredningen har kunnat identifiera. Förvaltningslagens
generella karaktär innebär att förändringar i regleringen bör vara noga
övervägda. Det skulle enligt min mening föra för långt att inom ramen
för denna utredning förändra förvaltningslagens generella tillämpning på detta sätt.
En lösning som innebär att överklagandeprocessen regleras i sin
helhet i de aktuella specialförfattningarna skulle innebära att det i
varje författning som ger möjlighet att överklaga normbeslut också
skulle framgå hur överklagandet ska gå till m.m. För att upprätthålla
en generell systematik i hur överklaganden hanteras skulle dessa regler
kunna göras likalydande med förvaltningslagens. En sådan lösning
skulle också innebära att den nu uppkomna situationen, där förändringar i generella regler oavsiktligt påverkat regleringen i dessa speci-
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fika fall, inte riskerar att uppstå igen. Det skulle dock medföra en
relativt omfattande reglering i varje specialförfattning och det finns
alltid en risk att det uppkommer olika tolkningar när en likalydande
reglering finns på flera ställen.
Jag anser därför mot bakgrund av vad jag nu har anfört att den
bästa lösningen är att det i aktuell specialförfattning föreskrivs att
förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas även avseende överklaganden av de i författningen reglerade normbesluten. En sådan
ordning innebär att förvaltningslagens generella regler kan tillämpas
avseende de aktuella normbesluten utan att förvaltningslagens nuvarande systematik påverkas. Denna lösning måste dock kompletteras
med att det i specialförfattning införs en reglering av hur överklagandetiden avseende normbeslut beräknas som är anpassad för dessa beslut.
I detta sammanhang måste också frågan om klagorätt beröras. De
aktuella författningarna innehåller inte någon reglering av klagorätten.
Såvitt gäller lagen om nämnder för vissa trafikfrågor uttalades i motiven
till numera 6 § att 11 § förvaltningslagen gällde (syftande på 1971 års
förvaltningslag [1971:290]), dvs. att besvär får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot (prop. 1977/78:81 s. 63). Denna
bestämmelse motsvaras i den nya förvaltningslagen av 42 §. I den
bestämmelsen sägs att ett beslut får överklagas av den som beslutet
angår, om det har gått honom eller henne emot. Vid tillkomsten av
den nu gällande förvaltningslagen uttalade regeringen att ett normbeslut är generellt och därför inte kan anses angå någon på ett sådant
sätt att han eller hon har rätt att överklaga det (prop. 2016/17:180
s. 258). Dessa två motivuttalanden synes motstridiga. Frågan är vilken
verkan införandet av den nya förvaltningslagen har fått vad gäller
klagorätten för de nu aktuella normbesluten.
Det kan konstateras att Transportstyrelsen, som är högsta instans
vid prövning av överklaganden av kommunala trafikföreskrifter vid
flera tillfällen funnit att den klagande har berörts av normbeslutet på
ett sådant sätt att han eller hon haft rätt att överklaga det (se bl.a.
TSV 2020-1381). Enligt uppgift från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har inte något ärende enligt vägtrafikförordningen
för räddningstjänst avgjorts av myndigheten. Såvitt gäller terrängkörningsförordningen får rättsläget betraktas som oklart (SOU 2019:67
s. 366–368).
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Rätten att överklaga en myndighets beslut är en viktig rättssäkerhetsgaranti. Att det finns en oklarhet om vad som gäller talar givetvis
för att det i specialförfattningarna uttryckligen regleras vem som har
rätt att överklaga. Det kan invändas att en reglering av klagorätten
kräver överväganden om de specifika rättsområdena som knappast
ryms inom mitt uppdrag. Det är dock angeläget att rättsläget för
dem som berörs av ett normbeslut inte ska riskera att försämras utan
klara författningsändringar. Jag anser därför att förvaltningslagens
bestämmelse om klagorätt tills vidare bör vara tillämplig i de aktuella
fallen. Frågan om vem som inom ramen för denna bestämmelse ska
anses berörd av ett normbeslut på ett sådant sätt att han eller hon
ska ha rätt att överklaga det får liksom hittills hanteras inom rättstillämpningen. När frågan om en möjlighet att överklaga normbeslut
i fortsättningen aktualiseras i lagstiftningsärenden får i det sammanhanget också tas ställning till vem som ska anses ha rätt att överklaga.
Jag noterar att sådana överväganden finns med i det tidigare nämnda
betänkandet Hållbar terrängkörning SOU 2019:67.
Sammanfattningsvis anser jag därför att det i lagen om nämnder
för vissa trafikfrågor, vägtrafikförordningen för räddningstjänst och
terrängkörningsförordningen bör införas en reglering av hur tiden
för överklagande ska beräknas, motsvarande den i 23 § tredje stycket
i 1986 års förvaltningslag. Vidare bör det införas föreskrifter om att
förvaltningslagens bestämmelser om vem som får överklaga ett beslut,
hur ett beslut överklagas, överklagandetid och myndigheternas handläggning av inkomna överklaganden ska tillämpas vid överklagande
av normbeslut enligt de aktuella författningarna.
Särskilt om terrängkörningsföreskrifter
Som tidigare nämnts har den aktuella frågan om hantering av överklaganden av normbeslut avseende terrängkörning behandlats av Utredningen om hållbar terrängkörning. Detta talar för att jag i denna
del inte bör lägga något förslag, särskilt som jag väljer en annan
regleringsmodell än den som föreslagits av utredningen.
Jag noterar dock att utredningens förslag innebär en omfattande
översyn av området och att beredningen av utredningens betänkande
därför kan tänkas bli omfattande. Eftersom det måste anses vara angeläget att lösa den problematik som föranlett mitt uppdrag i denna del
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anser jag därför att det ändå finns anledning att lägga förslag även på
terrängkörningsområdet. Det ger regeringen möjlighet att vid beredningen av ärendena ta ställning till vilken lösning som bör väljas.
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8

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

8.1

Ikraftträdande

Utredningens förslag: Den nya lagen om proportionella val i kommuner och regioner och de föreslagna ändringarna i övrig lagstiftning ska träda i kraft den 1 juli 2022.
Genom den nya lagen om proportionella val ska lagen (1992:339)
om proportionellt valsätt upphävas.
Enligt 13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar ska det framgå av en författning när den träder i kraft.
Om man ser till den formella lagstiftningsprocessen bör en proposition – efter remissbehandling av betänkandet – kunna överlämnas till riksdagen under våren 2022. Inte minst med tanke på förslaget
om en ny lag om proportionella val är det angeläget att lagändringen
kommer till stånd före de allmänna valen 2022. Den nya lagen och de
lagändringar som föreslås i detta betänkande bör därför träda i kraft
senast den 1 juli 2022.
Jag bedömer att de förändringar som föreslås i betänkandet är sådana att kommuner och regioner bör ha tillräcklig tid för förberedelse
även om det skulle vara så att tiden mellan riksdagsbehandling och
det att lagens ikraftträdande blir relativt kort.
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Övergångsbestämmelser

Utredningens förslag: Äldre bestämmelser ska gälla för överklagande av beslut som har meddelats eller tillkännagetts före ikraftträdandet.
Den nuvarande regleringen av fyllnadsval avseende ledamöter
i nämnder som valts proportionellt i kommunallagen och föräldrabalken samt enligt lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner ska fortfarande tillämpas på val som hållits
före ikraftträdandet.
Utredningens bedömning: I övrigt finns inget behov av övergångsbestämmelser.

Överklagande av beslut
Utredningens förslag innebär på flera punkter förändringar som kan
ha påverkan på en överprövningsprocess. Tydliga exempel på det är
de förändrade jävsreglerna samt regleringen av överklaganden av beslut om föreskrifter. För att säkerställa att beslut prövas enligt de bestämmelser som gällde när det fattades bör det därför införas övergångsbestämmelser med denna innebörd i de respektive författningar
som ändras. Avseende de författningar som enbart följdändras till följd
av förslaget till ny lag om proportionella val finns dock inget sådant
behov. Detta gäller även införandet av en möjlighet till fyllnadsval i
föräldrabalken och i lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner.
Övergångsbestämmelse avseende proportionella val
Avseende förslagen som rör hanteringen av val anser jag att val som
hålls efter lagens ikraftträdande ska omfattas av den nya lagen. Att
några val hålls så sent in på en mandatperiod är troligen mindre vanligt men för det fall det händer ser jag ingen anledning till att i så fall
tillämpa äldre bestämmelser. Däremot bör de nya bestämmelserna
avseende fyllnadsval av ledamöter inte tillämpas på valt som hållits
enligt de nu gällande reglerna. Det bör därför införas övergångsbestämmelser som medför att den nuvarande regleringen av fyllnads168
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val avseende ledamöter i nämnder som valts proportionellt i kommunallagen respektive föräldrabalken fortfarande ska tillämpas som val
som genomförts innan de föreslagna förändringarna träder i kraft.
Det pågår för närvarande såvitt utredningen känner till inte några
ärenden om ändring i indelning av några kommuner eller regioner
som är nära förestående. Det är därför inte särskilt troligt att några
indelningsdelegerade kommer att utses innan förslagen i detta betänkande träder i kraft. Det är emellertid i och för sig möjligt att detta
sker och jag väljer därför att föreslå övergångsbestämmelser även för
lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner.
Det finns inget behov av övergångsbestämmelser i övrigt
Den föreslagna möjligheten till delegation till en automatiserad beslutsfunktion innebär enbart att en ny möjlighet införs i kommunallagen och för därför inte med sig något särskilt behov av övergångsbestämmelser.
De förändrade jävsbestämmelserna ska enligt min mening börja
tillämpas direkt när lagen träder i kraft och det finns, utöver vad som
anförts om tidigare fattade beslut, inget behov av någon övergångsbestämmelse.
De justeringar av överklagande av beslut om föreskrifter som utredningen föreslår i avsnitt 7 innebär inte heller något behov av övergångsbestämmelser förutom den tidigare nämnda regleringen om beslut
som tillkännagetts före det att den nya regleringen träder i kraft.
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Konsekvenser av förslagen

9.1

Kraven på konsekvensanalys

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska en utredning redovisa vilka konsekvenser som utredningens förslag får för
kostnader och intäkter för staten, kommuner, regioner, företag eller
andra enskilda. En beräkning av eventuella konsekvenser samt, i förekommande fall, förslag till finansiering ska också redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i
övrigt ska dessa redovisas.
Utredningen ska också belysa förslagens konsekvenser för det
kommunala självstyret. Av 14 kap. 3 § regeringsformen framgår att
en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver
vad som nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den.
Bestämmelsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip vad gäller
inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
Om förslagen i övrigt har betydelse för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service
i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags,
för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna
att nå de integrationspolitiska målen, ska detta också redovisas.
Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler
ska föreskrifternas konsekvenser redovisas i en konsekvensutredning
i enlighet med bestämmelserna i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning.
Enligt 6 § konsekvensutredningsförordningen ska en konsekvensutredning innehålla bl.a. en beskrivning av vad man vill uppnå, en
beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill
uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till
stånd. Vidare ska uppgifter om vilka som berörs av regleringen och
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om förslagen överensstämmer med, eller går utöver, de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Denna analys återfinns i de avsnitt (3–7) som redogör
för de olika förslagen samt avseende ikraftträdande i avsnitt 8.

9.2

Konsekvenser av utredningens förslag

9.2.1

Konsekvenser för kommuner och regioner

Förslaget om automatiserat beslutsfattande
En möjlighet till automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner har, som tidigare redovisats, efterfrågats av kommuner och regioner som ett verktyg för att effektivisera verksamheten. Ett ändamålsenligt användande av automatiserat beslutsfattande har förutsättningar
att medföra effektiviseringar. Bl.a. innebär det en möjlighet att förkorta handläggningstiden så att beslut kan fattas snabbare än i dag.
Detta för naturligtvis med sig fördelar för såväl kommuner och regioner
som för enskilda intressenter (se avsnitt 9.2.2).
Enligt den tidigare nämnda granskningen som Riksrevisionen
genomfört (RiR 2020:22, se avsnitt 3.5.5) har automatiseringen av
beslutsfattande i staten lett till ökad effektivitet genom att enskilda
får beslut snabbare utan att förvaltningskostnaderna har ökat. Det
har också till viss del förbättrat grundläggande rättssäkerhetsaspekter.
Även om granskningen visar på en del problem och brister i statliga
myndigheters hantering finns det anledning att tro att det är möjligt
även i kommunal sektor att genom en väl avvägd utveckling av processer och system uppnå ett effektivare beslutsfattande. Det kommer
också att stärka rättssäkerheten genom att automatiska kontroller
och högre grad av enhetlighet leder till ökad likabehandling.
Utredningens förslag innebär enbart en möjlighet att besluta om
delegation till en automatiserad beslutsfunktion och således inte något
krav på kommuner och regioner att använda sig av möjligheten. Förslaget kan därför inte anses innebära något ingrepp i den kommunala
självstyrelsen.
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Den kommunala finansieringsprincipen syftar till att ge kommuner och regioner adekvat finansiering när staten ålägger dem nya
uppgifter och åtaganden. Med adekvat finansiering avses att statligt
beslutade reformer varken ska vara under- eller överfinansierade. Principen gäller således i båda riktningar; om staten fattar beslut som gör
att kommunal verksamhet kan utföras billigare eller blir dyrare än
tidigare ska de statliga bidragen enligt principen minskas alternativt
ökas i motsvarande mån.
Vad gäller automatiserat beslutsfattande finns det som tidigare
nämnts förutsättningar för effektiviseringar genom användandet av
denna möjlighet. Utvecklandet eller inköpet av en automatiserad
beslutsfunktion innebär däremot att kostnaderna åtminstone initialt
torde komma att öka. Möjligheten att delegera beslutanderätt till en
automatiserad beslutsfunktion medför dock i sig inga kostnader. För
det fall att möjligheten utnyttjas kan det leda till en effektivare verksamhet och därmed kostnadsbesparingar. Införandet av en frivillig
möjlighet kan dock inte anses innebära att den kommunala verksamheten kan bedrivas billigare på ett sådant sätt att någon reglering
enligt den kommunala finansieringsprincipen bör komma i fråga.
Ordningen för val
Förslaget angående ordningen för val innebär att kommuner och
regioner kommer att ha att tillämpa en ny lag om proportionella val,
som dock i stora delar motsvarar dagens reglering. Vidare är det
utredningens bedömning att den nya lagen sammantaget kommer att
vara enklare att tillämpa. Reglerna om proportionella val tjänar som
en garant för minoriteters representation i olika beslutande organ i
kommuner och regioner. I likhet med kommunallagen utgör lagen
om proportionella val i kommuner och regioner därför en del av
grunden för förverkligandet av den kommunala självstyrelsen enligt
regeringsformen (angående kommunallagen, se prop. 2016/17:171
s. 286). Regleringen av de proportionella valen i sig kan därför inte
anses innebära någon inskränkning i den kommunala självstyrelsen
utan får snarare anses utgöra en grund för utövandet av den. De delar
av förslaget till ny lag som inte innebär någon förändring i förhållande till nuvarande reglering innebär därför inte någon inskränkning
av den kommunala självstyrelsen. Inte heller de förändringar av för-
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farandet vid proportionella val som förslaget innebär kan anses utgöra något ingrepp i självstyrelsen. Förslaget om en möjlighet till
fyllnadsval innebär visserligen att krav ställs på fullmäktige att vid
fyllnadsval säkerställa att representationen inte ändras. Mot bakgrund
av dagens reglering och med beaktande av vad som redan anförts om
de proportionella valen som en grund för självstyrelsens utövande
kan detta krav inte anses utgöra en inskränkning i självstyrelsen.
Införandet av en helt ny lag kan medföra vissa administrativa
kostnader genom att det administrativa stödet kring de val som hålls
inom kommuner och regioner behöver uppdateras. Dessa kostnader
får dock bedömas vara marginella och av engångskaraktär.
Sammantaget innebär förslaget i denna del ett mer ändamålsenligt
och lättillämpat regelverk, framför allt genom den nya lagen och att
frågan om proportionellt valda ledamöter som avgår enklare kan hanteras.
Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige
Jag bedömer som framgår av avsnitt 5 att regleringen av ersättares
tjänstgöring i fullmäktige inte ska förändras. Konsekvensen av detta
blir således att de skillnader i reglering i kommunallagen avseende
fullmäktigeersättares tjänstgöring mellan kommuner och regioner,
mot bakgrund av att de kan motiveras, kommer att kvarstå.
De kommunala jävsbestämmelserna
Förändringarna av regelverket om jäv innebär att jävsgrunderna i
kommunallagen anpassas till förvaltningslagen men att regleringen i
övrigt inte förändras. Som framgår av avsnitt 6.3 innebär detta att de
skillnader i regleringen av jävsgrunderna som inte kan motiveras och
som riskerar att leda till att en jävsituation skulle kunna vara tillåten i
kommunal förvaltning men otillåten i den statliga förvaltningen tas bort.
Förändringen av jävsgrunderna innebär inte något ingrepp i den
kommunala självstyrelsen och får inte några ekonomiska konsekvenser. Däremot får förändringen anses bidra till att den offentliga sektorns
arbete med förtroende för beslutsprocesserna och mot korruption
underlättas eftersom likadana jävsituationer ska bedömas lika oavsett
om de uppkommer i statlig eller kommunal förvaltning.
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Överklagande av kommunala föreskrifter
Utredningen föreslår förändringar avseende de särskilt reglerade
möjligheterna att överklaga kommunala föreskrifter i tre författningar,
se avsnitt 7.4. De föreslagna förändringarna innebär att ett antal oklarheter och brister rättas till. Särskilt bör nämnas problematiken kring
överklagandetid som lett till att de föreskrifter som beslutats med
stöd av dessa författningar inte kunnat få laga kraft.
Förslaget till reglering i denna del innebär att överklagandeprocessen
får en mer ändamålsenlig reglering och att de kommunala föreskrifter
som beslutas med stöd av dessa författningar kommer att kunna få
laga kraft. Förslagen innebär inget ingrepp i den kommunala självstyrelsen och medför inte några ekonomiska konsekvenser.
9.2.2

Konsekvenser för enskilda

Möjligheten att använda automatiserat beslutsfattande kan för enskilda
föra med sig att de i sin kontakt med kommunala myndigheter
snabbare kommer att kunna få sina ärenden avgjorda, se avsnitt 9.2.1.
Eftersom förslaget innebär en frivillig möjlighet är det mycket svårt
att med någon säkerhet uttala sig om i vilken omfattning beslut
kommer att automatiseras. Det finns dock fog för att utgå från att
det kommer att ske en automatisering av sådana beslutsprocesser som
uppenbart lämpar sig för automatisering. För sådana ärenden som
t.ex. kan handla om att avgöra om vissa givna och objektivt verifierbara förutsättningar föreligger eller inte finns det därför skäl att utgå
från att detta på sikt kommer att leda till att de enskildas ärenden
kommer att hanteras snabbare och mer likartat.
Införandet av ett automatiserat beslutsfattande kan utöver detta
föra med sig konsekvenser för enskilda beroende på individens förutsättningar. Ett automatiserat beslutsfattande inom ramen för en
digital process kan vara mer tillgängligt än traditionell handläggning
för vissa personer med funktionsnedsättning genom den flexibilitet
som digital kommunikation kan erbjuda. Men det finns också personer som av olika anledningar har svårt att använda digitala tjänster
för vilka ett automatiserat beslutsfattande kan utgöra en utmaning.
Det får förutsättas att hänsyn kommer att tas till sådana faktorer.
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Övriga förslag har inte några egentliga konsekvenser för enskilda.
Den föreslagna ordningen för val och förändringarna avseende jäv
innebär dock en ökad tydlighet som kan underlätta för allmänheten
att förstå dessa regelverk.
9.2.3

Konsekvenser för staten

Möjligheten att använda automatiserat beslutsfattande kommer att
ha viss påverkan på de statliga myndigheter som utövar tillsyn över
kommunal verksamhet, t.ex. Inspektionen för vård och omsorg. Denna
påverkan medför enligt min bedömning inte några ekonomiska konsekvenser eftersom frågan om användandet av automatiserat beslutsfattande, i den mån det aktualiseras, på ett naturligt sätt kommer att
vara en del av den nuvarande tillsynen.
Förslagen om val och om jävsbestämmelser har inte några konsekvenser för staten.
Förändringen av regleringen av överklagande av vissa kommunala
föreskrifter för med sig att hanteringen för regeringen och de statliga
myndigheter som ska pröva dessa överklaganden underlättas eftersom
de oklarheter som beskrivs i avsnitt 7 kommer att kunna undvikas.
9.2.4

Konsekvenser för företagen

Förslagen i betänkandet ger i huvudsak inte upphov till några nya
konsekvenser för företagen, eller för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större
företags. Möjligheten för kommuner och regioner att använda sig av
automatiserat beslutsfattande kan dock komma att ge upphov till en
större efterfrågan och krav på utveckling av denna typ av tjänster.
9.2.5

Övriga konsekvenser

Förslagen medför i huvudsak inte några konsekvenser av betydelse
för jämställdheten mellan kvinnor och män, brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service
i olika delar av landet, eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
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Vad gäller brottslighet och det brottsförebyggande arbetet kan
det dock framhållas att de föreslagna förändringarna av jävsgrunderna
i kommunallagen ger upphov till en större tydlighet eftersom likadana jävsituationer ska bedömas lika oavsett om de uppkommer i
statlig eller kommunal förvaltning. Denna tydlighet kan förväntas ha
en liten men dock positiv effekt i arbetet mot korruption.
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10.1

Förslaget till lag (2022:xx) om proportionella val
i kommuner och regioner

Allmänt
Paragrafnumret på motsvarande bestämmelse i lagen om proportionellt valsätt anges inom parentes. Finns inte någon motsvarande bestämmelse anges i stället att den är ny.
Lagens tillämpningsområde
1 § (ny) I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna för och
förfarandet vid proportionella val i kommuner och regioner. Lagen ska
tillämpas i de fall det särskilt föreskrivits att val ska vara proportionella.
I bestämmelsen anges att lagen ska tillämpas i de fall där det särskilt
föreskrivits att val ska hållas proportionellt om förutsättningarna i
denna lag är uppfyllda. Exempel på sådana bestämmelser är 5 kap. 58 §
kommunallagen (2017:725) och 12 § lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.
Förutsättningar för proportionella val
2 § (2) Ett val ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar den kvot man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om
kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela tal.
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I paragrafen anges hur många av de väljande som måste begära att ett
val ska vara proportionellt för att ett val ska ske enligt bestämmelserna i lagen.
Om det i lag finns en bestämmelse om att ett val kan hållas proportionellt så ska valet vara proportionellt om minst så många av de
närvarande ledamöterna som motsvaras av det totala antalet närvarande ledamöter delat med det antal personer som ska väljas ökat
med 1. Om den kvot som denna beräkning ger är ett brutet tal ska
den avrundas till närmaste högre tal. Med närvarande ledamot avses
alla ledamöter som närvarar vid det sammanträde då valet ska förrättas. Detta inkluderar således även ledamöter som inte deltar i valet
på grund av jäv eller på grund av att de avstår från att rösta i enlighet
med 4 kap. 25 § kommunallagen.
Ett räkneexempel kan illustrera. Om kommunfullmäktige har 41
närvarande ledamöter och ska välja en nämnd med 7 ledamöter delas
41 med 7 ökat med 1 dvs. 8, vilket ger kvoten 5,1. Om denna kvot är
ett brutet tal ska den sedan avrundas uppåt till närmaste heltal. Detta
innebär, enligt exemplet, att minst 6 ledamöter i fullmäktige behöver
stå bakom en begäran om proportionellt val för att valet ska genomföras enligt denna lag.
Särskilt om val av ersättare och suppleanter
3 § (ny) Val av ersättare och suppleanter får vara proportionellt endast
om valet av ledamöter varit proportionellt.
I paragrafen regleras att val av ersättare och suppleanter bara får vara
proportionellt om valet av ledamöter varit proportionellt. Överväganden finns avsnitt 4.3.2. Detta innebär dock inte att val av ersättare eller suppleanter i sådant fall måste vara proportionellt. För
att ett val av ersättare eller suppleanter ska vara proportionellt krävs
ett särskilt yrkande om det och att kraven i 2 § är uppfyllda.
Valförrättare
4 § (3) Den som är ordförande vid det sammanträde där beslut om proportionellt val fattas är valförrättare. En annan ledamot kan dock utses
att vara valförrättare.
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Valförrättaren avgör ensam de frågor som uppstår vid genomförandet
av valet.
Vidare ska, bland de väljande, utses en eller flera ledamöter att biträda valförrättaren vid genomförandet av valet eller valen.
I paragrafen regleras utseendet av valförrättare och biträdande valförrättare.
I första stycket anges att ordföranden för det väljande organet, t.ex.
kommunfullmäktige, fungerar som valförrättare om inte någon annan
ledamot utses. Valförrättaren fullgör de uppgifter som anges i lagen.
I andra stycket anges att valförrättaren ensam avgör de frågor som
uppkommer vid tillämpningen av lagen såvitt avser genomförandet
av valet. Det innefattar t.ex. att bedöma om en valsedel är giltig, se
9 §, om namn på en valsedel ska anses vara obefintliga, se 10 §, och
att slutföra valet en annan dag se 11 §. De beslut som valförrättaren
fattar utgör förfarandebeslut i valärendet och kan endast överklagas
från det att det på den kommunala anslagstavlan tillkännages att
protokollet över beslutet i valärendet justerats, se 13 kap. 5 § kommunallagen.
I tredje stycket anges att en eller flera biträdande valförrättare ska
utses bland de väljande för att biträda valförrättaren. Det antal som
krävs är avhängigt storleken på den väljande församlingen men bör
vara så många att valet kan genomföras under kontrollerade former,
främst vad avser att ta emot och räkna röster.
Valsedlar
Slutna valsedlar
5 § (4) Valet ska ske med slutna valsedlar.
I bestämmelsen anges att val enligt lagen alltid förrättas med slutna
valsedlar vilket innebär att innehållet på valsedeln ska vara dolt genom
att valsedeln viks eller läggs i ett kuvert.
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Valsedlarnas utformning
6 § (5) Valsedlarna ska vara enkla, och omärkta samt lika till storlek,
material och färg.
I bestämmelsen regleras hur valsedlarna ska se ut. Med kravet att valsedeln ska var enkel avses att det ska finnas text på endast en sida.
Valsedeln ska vara omärkt, vilket avser att den inte avsiktligen får
förses med något kännetecken. Valsedlarna ska vidare vara lika till
storlek, material och färg. Detta uppnås lämpligen genom att valförrättaren ser till att lika valsedlar finns att tillgå. Det bör också
möjliggöras för de olika partierna eller partigrupperingarna att ta fram
valsedlar där gruppbeteckning och namn är förtryckta som är lika till
storlek, material och färg (jfr 7 och 8 §§).
Gruppbeteckning
7 § (6) På valsedlarna ska det finnas en gruppbeteckning. Denna anges
som en beteckning i ord för en viss grupp av de väljande eller för en viss
meningsriktning.
Gruppbeteckningen ska anges närmast ovanför det eller de namn
som tas upp på valsedeln.
Paragrafen föreskriver att en gruppbeteckning ska anges på valsedlarna.
Första stycket innebär att det på varje valsedel måste anges en gruppbeteckning. Om någon gruppbeteckning inte anges eller om fler än
en gruppbeteckning anges är valsedeln ogiltig, se 9 §. En gruppbeteckning kan utgöras av en partibeteckning, någon form av etablerad
samarbetskonstellation eller ett namn på en annan gruppering.
Av andra stycket framgår att gruppbeteckningen ska anges närmast
ovanför de namn som tas upp på valsedeln och att den ska uttryckas
i ord.
Namn som anges på valsedeln
8 § (7) Om valsedeln innehåller namn på fler än en person, ska namnen
anges i en följd under varandra och förses med nummer som visar ordningen mellan dem.
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Varje person ska anges på ett sådant sätt att det klart framgår vem
som avses.
I paragrafen regleras hur namn ska anges på valsedeln.
Av första stycket framgår att namn anges i en följd det ena under
det andra och numreras om valet avser fler än en person. Namnen
ska anges under varandra. Det är således inte tillåtet att ange namnen
i spalter.
I andra stycket regleras att namnen ska anges så att den person
som avses klart kan identifieras. Detta kan innebära att personens fullständiga namn, inklusive förnamn som inte är tilltalsnamn, används.
Om det behövs kan även andra identifieringsuppgifter användas såsom den ort eller stadsdel personen är bosatt i.
Ogiltiga valsedlar
9 § (8) En valsedel är ogiltig, om den
1. inte är sluten på det sätt som anges i 5 §,
2. inte är utformad i enlighet med 6 §, eller
3. inte upptar en gruppbeteckning på det sätt som anges i 7 §.
I paragrafen anges under vilka förutsättningar en valsedel ska förklaras ogiltig. Första punkten innebär att valsedlar som inte är slutna
är ogiltiga, se 5 §. Andra punkten innebär att valsedlar som inte är enkla,
omärkta eller lika till storlek, material och färg ska förklaras ogiltiga,
se 6 §. I tredje punkten anges att valsedlar som inte har någon gruppbeteckning eller som har fler än en gruppbeteckning är ogiltiga, se 7 §.
Namn på valsedeln som inte ska beaktas
10 § (9) Ett namn på en valsedel ska anses obefintligt om
1. personen inte är valbar,
2. namnet är överstruket,
3. det inte klart framgår vem som avses, eller
4. ordningen mellan namnet och något annat namn på valsedeln
inte klart framgår.
Om valsedeln upptar flera namn än som valet avser, ska det eller de
sista övertaliga namnen anses obefintliga.
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I paragrafen regleras när namn på en valsedel inte ska beaktas vid
sammanräkningen av valsedlarna.
I första stycket anges under vilka situationer enskilda namn inte
ska beaktas. Enligt första punkten ska namn på en person som inte är
valbar inte beaktas. Regler om valbarhet till kommunala organ finns
i 4 kap. 3–5 §§ kommunallagen. I andra punkten anges att namn som
strukits över inte ska beaktas. Detta gäller oavsett om valsedeln har
en förtryckt lista med namn eller om namn egenhändigt angetts av
den röstande. I den tredje punkten anges att namn inte ska beaktas om
det inte klart framgår vem som avses, se 8 §. Av den fjärde punkten
framgår att ett namn inte får beaktas för det fall ordningen mellan
det namnet och ett annat namn på valsedeln inte klart framgår. Namn
ska anges det ena under det andra och ordningen numreras, se 8 §.
I andra stycket anges att, om en valsedel innehåller fler namn än
valet avser, de övertaliga namnen inte ska beaktas. Om ett val till
exempel omfattar sju platser och en valsedel innehåller nio namn och
de första sju namnen alla kan beaktas, anses de övriga två som
obefintliga. Det behöver då inte prövas om namn som är övertaliga i
annat fall hade kunnat beaktas. Om valsedeln bland de sju första
namnen innehåller ett namn som ska anses obefintligt enligt första
stycket, räknas även det åttonde namnet och så vidare enligt samma
grund till dess att det finns så många giltiga namn som valet avser
eller det inte finns några fler namn på valsedeln.
Slutförande av val en annan dag
Regleringen i 11–13 §§ infördes ursprungligen i 1930 års lag och har
därefter förts över till de följande lagarna. Bestämmelserna torde
sällan ha tillämpats men har överförts till den nya lagen då det inte
går att utesluta att en situation kan uppstå där det är motiverat att
kunna skjuta upp valets slutförande. Det innebär dock att valet i aktuella fall inte avslutas vid det sammanträde där valet genomförs. De
bestämmelser som gäller för det sammanträdet, t.ex. avseende frågan
om offentlighet, blir därmed inte tillämpliga vid valets slutförande.
De vittnen som enligt 12 § ska utses svarar i stället för insynen och
inget torde hindra att andra ledamöter än de som utsetts att vara
vittnen närvarar.
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Regleringen innebär att det ankommer på valförrättaren, att fastställa resultatet av det proportionella valet. Ett protokoll upprättas
som redovisar utfallet (se SKR:s handledning s. 26 f.). Handlingarna
från slutförandet av valet inklusive valsedlarna ingår i ärendet och ska
arkiveras i enlighet med gällande regelverk.
Beslut om slutförande av val en annan dag
11 § (10) Om valet inte kan slutföras samma dag eller det av någon
annan anledning är nödvändigt, får valförrättaren, när valsedlarna har
avlämnats, bestämma att valet ska fortsätta och slutföras en annan dag.
Beslutet ska förenas med uppgift om tid och plats för slutförandet av
valet och genast tillkännages de väljande. Beslutet behöver inte tillkännages särskilt eller föregås av en kallelse.
I paragrafen regleras möjligheten att besluta om att ett proportionellt val ska avslutas en annan dag.
I första stycket anges att valförrättaren får bestämma att valet ska
slutföras en annan dag. Beslut om att valet ska slutföras en annan dag
förutsätter att valsedlarna har avlämnats och kan alltså inte fattas
förrän detta skett. Valförrättaren får fatta beslut om att valet ska
slutföras en annan dag om det inte är möjligt att slutföra valet samma
dag exempelvis till följd av att sammanträdet dragit ut på tiden eller
om det av annan anledning är nödvändigt. Det förhållandet att valet
inte kan avslutas före midnatt innebär inte att beslut om slutförande
en annan dag måste fattas.
I andra stycket anges att beslut enligt första stycket måste förenas
med ett tillkännagivande av uppgift om tid och plats för när valet ska
slutföras. Slutförandet av valet kräver dock inget tillkännagivande på
den kommunala anslagstavlan eller någon kallelse, jfr 5 kap. 13 och
15 §§ kommunallagen. Om det sammanträde där valet hållits varit
offentligt, t.ex. kommun- eller regionfullmäktige, se 5 kap. 42 § kommunallagen ska även slutförandet av valet vara offentligt.
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Vittnen vid slutförande av valet en annan dag
12 § (11) Om valet ska slutföras en annan dag ska, bland de väljande,
minst två personer utses för att, utöver valförrättarna, som vittnen närvara vid valets slutförande.
I paragrafen regleras krav på vittnen vid slutförande av val en annan
dag. Om valförrättaren enligt 11 § beslutar att ett val ska slutföras
en annan dag ska två vittnen utses bland de väljande. Dessa vittnen
ska utöver valförrättaren och de biträdande valförrättarna närvara
när valet återupptas och slutförs.
Förvaring av valsedlarna vid slutförande en annan dag
13 § (11–12) De avlämnade valsedlarna ska förvaras i en valurna som
förseglas i närvaro av de båda vittnena. Valförrättaren ska därefter se
till att den förvaras på en säker plats.
När valet slutförs ska valförrättaren i närvaro av vittnena särskilt
kontrollera att förseglingen inte har brutits.
I paragrafen regleras förvaringen av valsedlarna om valet slutförs en
annan dag.
I första stycket anges att avlämnade valsedlar ska förvaras i en valurna. Denna ska därefter förseglas i vittnenas närvaro. Valurnan ska
förvaras på en säker plats. Valförrättaren bör i normalfallet kunna
uppdra åt förvaltningen inom kommunen, regionen eller kommunalförbundet att förvara valurnan.
I andra stycket anges att valförrättaren i närvaro av vittnena ska
kontrollera att förseglingen inte har brutits före valets slutförande.
Om det konstateras att förseglingen är bruten torde valet behöva göras
om från början.
Valsedelsgrupper
14 § (13–14) När valsedlarna har lämnats ska de giltiga valsedlarna
ordnas i valsedelsgrupper. Valsedlar med samma gruppbeteckning bildar
en valsedelsgrupp.
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Därefter räknas antalet valsedlar i varje valsedelsgrupp. Antalet utgör valsedelsgruppens röstetal.
I paragrafen regleras uppdelningen av valsedlarna i valsedelsgrupper.
Överväganden finns i avsnitt 4.3.3.
I första stycket anges att de giltiga valsedlarna som avlämnats ska
ordnas i valsedelsgrupper efter sin gruppbeteckning. Valsedlar med
samma gruppbeteckning bildar en grupp. I äldre praxis har skillnader
i angiven gruppbeteckning som bedömts som obetydliga och där det
bedömts saknas anledning till annat antagande än att väljarna avsett
att samverka under en och samma väljarbeteckning hänförts till samma
valsedelsgrupp (se RÅ 1950 I 290 och RÅ 1952 I 274). Det får även
fortsättningsvis ankomma på rättstillämpningen att avgöra den närmare innebörden av begreppet samma gruppbeteckning.
I andra stycket anges att valsedlarna i varje grupp därefter ska
räknas ihop. Antalet valsedlar i varje valsedelsgrupp utgör valsedelsgruppens röstetal.
Ordningen för fördelning och besättande av platser
15 § (13) Inom varje valsedelsgrupp ska ordningen mellan namnen bestämmas.
Därefter ska platserna fördelas mellan grupperna och besättas.
I paragrafen regleras i vilken ordning röstsammanräkningen sker.
Överväganden finns i avsnitt 4.3.3.
I första stycket anges att ordningen mellan namnen i varje valsedelsgrupp ska bestämmas först. Bestämmelserna finns i 16–18 §§.
Enligt andra stycket ska platserna som valet avser därefter fördelas
mellan valsedelsgrupperna och slutligen besättas på det sätt som anges i 19–22 §§.
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Ordningen inom varje valsedelsgrupp
Hur ordningen bestäms
16 § (15) Ordningen mellan namnen inom varje valsedelsgrupp ska,
om det behövs, bestämmas genom att ett jämförelsetal beräknas för dem
genom särskilda sammanräkningar enligt 18 §.
I paragrafen regleras hur ordningen mellan namnen inom valsedelsgrupperna bestäms. Överväganden finns i avsnitt 4.3.5. Ordningen
mellan namnen i en valsedelsgrupp ska, vid behov, bestämmas genom
särskilda sammanräkningar. Om samtliga valsedlar i en valsedelsgrupp
upptar samma namn i samma ordning, finns inget behov av särskilda
sammanräkningar eftersom platser i sådant fall kan fördelas enligt
denna ordning. Om valsedlarna i en valsedelsgrupp innehåller olika
namn eller samma namn i olika ordning upprättas en ordning inom
valsedelsgruppen genom beräkning av jämförelsetal på det sätt som
regleras i 18 §.
En lista för varje valsedelsgrupp
17 § (16) Efter varje sammanräkning ska det namn som enligt 18 § har
fått det högsta jämförelsetalet föras upp på en lista för valsedelsgruppen,
det ena under det andra. Namnen gäller i den ordningsföljd som de har
blivit uppförda på listan.
Sammanräkningen avslutas när listan innehåller lika många namn
som antalet platser som valet avser eller alla namn förts upp på listan.
I paragrafen regleras de särskilda sammanräkningarna inom en valsedelsgrupp.
I första stycket anges att sammanräkningen skapar en gemensam
lista för valsedelsgruppen genom att namn förs upp på en lista, det
ena under det andra. Namnen förs upp ett i taget baserat på det jämförelsetal som beräknas enligt 18 §.
Av andra stycket framgår att sammanräkningen ska avslutas när
listan innehåller lika många namn som valet avser eller det inte finns
några fler namn på någon av valsedlarna i gruppen.
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Jämförelsetal vid sammanräkningar inom en valsedelsgrupp
18 § (ny) Jämförelsetalet för namn som ska föras upp på valsedelsgruppens lista beräknas enligt följande.
Vid den första sammanräkningen gäller en valsedel för det namn
som står först på sedeln. Valsedlar med samma första namn bildar en
gruppering. Antalet valsedlar i varje gruppering utgör grupperingens röstetal. Vid varje följande sammanräkning gäller en valsedel för det namn
som står först på sedeln, bortsett från namn som redan förts upp på listan.
Valsedlarna i de grupperingar som vid närmast föregående sammanräkning gällde för det namn som fördes upp på listan, ska ordnas i
grupperingar utifrån det namn som står först på sedeln, bortsett från namn
som redan förts upp på listan. Om det härigenom bildas nya grupperingar
ska röstetalen för dessa beräknas. De grupperingar som gällde för ett
namn som inte fördes upp på listan ska behållas oförändrade. Röstetal
och jämförelsetal beräknas för de namn som ska delta i sammanräkningen.
Röstetalet för ett namn är lika med röstetalet för den gruppering eller
det sammanlagda röstetalet för de grupperingar vilkas valsedlar gäller
för namnet.
Jämförelsetalet beräknas genom att namnets röstetal delas med platstalet för den gruppering eller summan av platstalen för de grupperingar
som gäller för namnet, ökat med 1.
En gruppering som ännu inte har fått ett namn uppfört på listan har
platstal 0. Övriga grupperingars platstal beräknas genom att grupperingens
röstetal delas med det jämförelsetal som gällde när valsedlarna i grupperingen senast fick ett namn uppfört på listan.
Brutna tal som uppkommer vid delning beräknas med 2 decimaler.
Den sista decimalsiffran får inte höjas.
I paragrafen regleras hur ordningen inom valsedelsgrupperna bestäms.
Överväganden finns i avsnitt 4.3.5. Exempel på förfarandet enligt paragrafen finns i bilaga 2.
Om valsedlarna i en valsedelsgrupp innehåller olika namn eller
samma namn i olika ordning upprättas en ordning inom valsedelsgruppen genom beräkning av jämförelsetal. Sammanräkningarna sker
med samma metod som regleras i 14 kap. 10 § vallagen (angående
metodens namn se avsnitt 4.2.2. samt prop. 1996/97:70 s. 240).
I första stycket anges att jämförelsetalen beräknas enligt vad som
anges i de följande styckena.
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I andra stycket anges att vid den första sammanräkningen gäller
en valsedel för det namn som står först på sedeln. Valsedlar med
samma första namn bildar en gruppering. Begreppet gruppering i
denna bestämmelse syftar alltså på grupperingar inom en valsedelsgrupp och är inte detsamma som begreppet valsedelsgrupp. Efter att
valsedlarna ordnats i grupperingar beräknas röstetalet för varje gruppering. Antalet valsedlar i varje gruppering utgör grupperingens röstetal. Vid de efterföljande sammanräkningarna gäller varje valsedel för
det namn som står först på sedeln, bortsett från namn som redan
förts upp på listan enligt 17 §, dvs. den gemensamma listan för valsedelsgruppen. Det kan leda till att en gruppering som har haft
samma första namn får delas upp i fler grupperingar om det andra
namnet inte är detsamma på alla valsedlarna. Grupperingar av valsedlar vars första namn inte fördes upp på listan vid den föregående
sammanräkning påverkas inte av detta och ska inte förändras. Detta
gäller även om valsedlar med det namnet tillkommer vid den nya
sammanräkningen. Inga grupperingar ska således slås ihop. Nya grupperingar bildas endast genom att en befintlig gruppering delas upp.
Det kan därför finnas flera grupperingar som gäller för samma namn
efter den första sammanräkningen. Vid varje sammanräkning ska röstetal och jämförelsetal beräknas för de namn som ska delta i sammanräkningen dvs. alla namn som står först på någon valsedel, bortsett
från namn som redan förts upp på listan.
I tredje stycket anges att röstetalet för ett namn utgörs av röstetalet för den eller de grupperingar som gäller för namnet i sammanräkningen. För det fall fler än en gruppering gäller för ett namn ska
dessa grupperingars röstetal alltså adderas.
I fjärde stycket anges att jämförelsetalet beräknas genom att ett
namns röstetal delas med platstalet för de grupperingar som gäller
för namnet, ökat med 1. Beräkningen sker genom följande formel
J=R/(P+1) där J är jämförelsetalet, röstetalet R är antalet valsedlar
i den eller de grupperingar som gäller för namnet och platstalet P är
summan av platstalen för den eller de grupperingar som gäller för
namnet. Eftersom platstalet för en grupp som inte fått något namn
uppfört på listan är 0 (se femte stycket) betyder detta att jämförelsetalet för det namn som står högst upp på en grupperings valsedlar är
lika med röstetalet för den grupperingen, så länge som ingen annan
gruppering gäller för namnet.
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I det femte stycket regleras grupperingars platstal. En gruppering
som inte fått något namn uppfört på listan har platstalet 0. Platstalet
för grupperingar som har fått ett namn uppfört på listan beräknas
genom att grupperingens röstetal delas med det jämförelsetal som
gällde, dvs. var det högsta, när valsedlarna i grupperingen senast fick
ett namn uppfört på listan. Med att få ett namn uppfört på listan
avses att detta namn stod först på grupperingens valsedlar och att
grupperingen alltså räknades för namnet som fördes upp på listan.
För det fall att ett namn som står längre ned på en grupperings valsedlar förts upp på listan utan att grupperingen gällt för det namnet
i en sammanräkning så påverkar detta inte platstalet.
I sjätte stycket anges att brutna tal som uppkommer vid delning
ska beräknas med 2 decimaler. Den sista decimalsiffran får inte höjas.
Avrundning uppåt är således inte tillåten.
Fördelningen och besättande av en enskild plats
19 § (19) Avser valet bara en plats, ska platsen tilldelas och besättas av
den som står främst på listan för den valsedelsgrupp som har högst röstetal.
I paragrafen regleras proportionella val som endast avser en plats.
Om ett proportionellt val enbart avser en plats sker en sammanräkning av vilken valsedelsgrupp som fått flest röster, därpå, i förekommande fall, en sammanräkning av vem som ska stå främst på denna
valsedelsgrupps lista, varefter platsen besätts med denna person.
Fördelning och besättande av flera platser
Fördelning av platser
20 § (20) Avser valet flera platser, ska platserna fördelas mellan valsedelsgrupperna en i taget.
Den grupp som för varje sammanräkning får det högsta jämförelsetalet enligt 21 § tilldelas platsen.
I paragrafen regleras hur platserna fördelas mellan valsedelsgrupper
om valet avser fler än en plats. Enligt första stycket ska platserna fördelas en i taget och varje plats tilldelas den valsedelsgrupp som för
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den gången får det högsta jämförelsetalet. Andra stycket anger att
jämförelsetalet beräknas enligt 21 §.
Jämförelsetal vid tilldelning av platser mellan valsedelsgrupper
21 § (22) Jämförelsetalet för en valsedelsgrupp är lika med gruppens
röstetal så länge gruppen inte har tilldelats någon plats.
Om en valsedelsgrupp har tilldelats en plats, beräknas jämförelsetalet
genom att gruppens röstetal delas med det antal platser som gruppen har
tilldelats, ökat med 1.
Om en person har fått platser från två valsedelsgrupper, ska vardera
platsen dock bara anses som en halv plats vid beräkningen av antalet
platser som har tilldelats. Om någon har fått platser från tre grupper,
ska varje sådan plats räknas som en tredjedels plats, och så vidare efter
samma grund.
I paragrafen regleras hur en valsedelsgrupps jämförelsetal beräknas.
I första stycket anges att jämförelsetalet är lika med valsedelsgruppens röstetal så länge som gruppen inte tilldelats någon plats (se
14 § om gruppens röstetal).
I andra stycket anges att, när en valsedelsgrupp har tilldelats en plats,
jämförelsetalet beräknas genom att gruppens röstetal delas med antalet platser som gruppen tilldelats, ökat med en. En valsedelsgrupp
som fått sex röster och tilldelats en plats kommer således att ha jämförelsetalet 6/2=3. Tilldelas gruppen en ytterligare plats blir jämförelsetalet i stället 6/3=2.
I tredje stycket finns en specialregel som anger att beräkningen
enligt andra stycket ska justeras om en person tilldelats platser från
flera valsedelsgrupper (se 22 § andra stycket). Om en person tilldelats plats från två grupper beräknas varje grupp enbart ha tilldelats
en halv plats, om platsen tilldelas från tre grupper räknas det som en
tredjedel och så vidare efter samma grund. I exemplet ovan skulle en
valsedelsgrupp som fått sex röster och tilldelats en plats, om den person som står högst på gruppens lista redan fått en plats från en annan
grupp få jämförelsetalet 4 för nästa sammanräkning (6/1,5).
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Besättande av platser
22 § (21) När en valsedelsgrupp tilldelats en plats ska den genast besättas
med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen.
Detta gäller också om den som är berättigad till platsen redan har
fått en plats från en eller flera andra grupper.
I paragrafen regleras hur platserna ska besättas. Överväganden finns
i avsnitt 4.3.3.
Enligt första stycket ska varje plats som tilldelas en valsedelsgrupp
enligt 20 § andra stycket genast besättas med den person som enligt
gruppens lista (se 16–18 §§) står näst i tur att få en plats.
I andra stycket anges att platsen ska besättas med denna person
även om personen i fråga redan har fått en plats från en eller flera
grupper. I sådant fall minskar inte antalet platser som är kvar att fördela men beräkningen av jämförelsetalen för valsedelsgrupperna justeras
enligt 21 § tredje stycket vid de efterföljande sammanräkningarna.
Valsedelsgrupp som tilldelats platser för samtliga namn
23 § (23) Om en valsedelsgrupp har tilldelats så många platser som motsvarar antalet namn på gruppens lista, ska gruppen inte längre delta i
den fortsatta fördelningen.
I paragrafen anges att när en valsedelsgrupps lista inte längre innehåller några namn som inte tilldelats en plats så ska gruppen inte tilldelas någon ytterligare plats. Härigenom förhindras s.k. tomma stolar.
Lika röstetal eller jämförelsetal
24 § (24) Vid lika röstetal eller jämförelsetal ska avgörandet ske genom
lottning.
I paragrafen regleras vad som gäller vid lika röstetal eller jämförelsetal. Både vad avser sammanräkning inom en valsedelsgrupp och fördelning av platser mellan valsedelsgrupperna ska avgörandet ske genom
lottning om röstetal eller jämförelsetal är lika.
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Inträdesordningen för ersättare
25 § (25) När ersättare har utsetts genom proportionella val ska de tjänstgöra enligt följande:
1. En ersättare som har utsetts från en valsedelsgrupp med samma
gruppbeteckning som den grupp från vilken den frånvarande ledamoten
är vald, har företräde framför andra ersättare. Om ingen sådan ersättare
kan inträda ska ersättare från valsedelsgruppen med högst röstetal ha
företräde. Därefter ska ersättare från valsedelsgruppen med näst högst
röstetal ha företräde och så vidare efter samma grund.
2. Inom samma valsedelsgrupp ska ersättarna tjänstgöra i den ordning
de förts upp på gruppens lista enligt 17 §.
En ledamot eller en ersättare som har tilldelats en plats från två eller
flera grupper, ska anses vald för den grupp från vilken ledamoten eller
ersättaren först blev tilldelad platsen.
I paragrafen regleras hur ersättare som valts enligt lagen ska tjänstgöra.
I första stycket första punkten anges att ersättare som utsetts från
en valsedelsgrupp med samma gruppbeteckning som den frånvarande ledamoten har företräde framför de andra ersättarna. Om ingen
valsedelsgrupp med samma gruppbeteckning finns eller ingen av
ersättarna från den valsedelsgruppen kan tjänstgöra har ersättare från
den valsedelsgrupp som fått det högsta röstetalet företräde. Om ingen
ersättare från valsedelsgruppen med högst röstetal kan tjänstgöra har
ersättare från valsedelsgruppen med näst högst röstetal företräde och
så vidare efter samma grund. Enligt andra punkten ska ersättarna inom
en valsedelsgrupp tjänstgöra i den ordning de uppförts på valsedelsgruppens lista enligt 17 §.
I andra stycket regleras att en ledamot eller ersättare som tilldelats
plats från flera valsedelsgrupper ska anses vald för den grupp som
först tilldelade platsen vid tillämpning av första stycket.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ikraftträdandebestämmelsen anger när lagen ska träda i kraft. Överväganden finns i avsnitt 8.1.
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2. Genom lagen upphävs lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
Bestämmelsen anger att den nya lagen ersätter lagen om proportionellt valsätt. Överväganden finns i avsnitt 4.3.1.
3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som
har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att den upphävda lagen om proportionellt valsätt fortfarande ska tillämpas vid överprövning av beslut som
tillkännagetts före ikraftträdandet. Överväganden finns i avsnitt 8.2.

10.2

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken

4 kap.
7 § Val av nämndemän i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.
Val av nämndemän i hovrätt förrättas av regionfullmäktige. I Gotlands
län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.
Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal
delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Bestämmelser om
förfarandet vid sådant proportionellt val finns i lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner.
Vid val av nämndemän ska det eftersträvas att nämndemannakåren
får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig
sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som
nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
Paragrafens tredje stycke har anpassats till förslaget till lag om proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ändringarna i lagen är föranledda av förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner och träder i kraft samtidigt
som den.

10.3

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken

19 kap.
7 § Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare
väljas för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det, då
val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.
Avgår överförmyndare, ersättare för överförmyndare eller ledamot i
överförmyndarnämnden, ska fyllnadsval hållas för den återstående delen
av tjänstgöringstiden.
Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska fullmäktige,
så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i nämnden
inte förändras.
Paragrafens andra och tredje stycke har omarbetats i konsekvens med
förslaget om ändring av 6 kap. 20 § kommunallagen. Överväganden
finns i avsnitt 4.3.6.
Bestämmelserna i andra stycket har flyttats från det tidigare tredje
stycket och omarbetats språkligt.
I tredje stycket har en bestämmelse om fyllnadsval av ledamöter i
överförmyndarnämnd som utsetts vid proportionellt val införts.
Även om en ledamot utsetts genom proportionellt val får fyllnadsval
enligt andra stycket hållas. Om fyllnadsval ska hållas ska fullmäktige,
så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i nämnden
är oförändrad. Kravet innebär att den nya ledamoten som väljs så långt
som det är möjligt ska representera samma parti som den avgångne
ledamoten. Det är tänkbart att det inte går att klargöra vilket parti
en ledamot företrätt eller att detta parti har upplösts. I sådant fall ska
fullmäktige i stället utse någon som kan anses företräda den valsedelsgrupp från vilken den avgångne ledamoten valdes. Bestämmelsen innebär således inte något absolut krav på att den som väljs in represen-
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terar samma parti men klargör att en majoritet i fullmäktige, som
huvudregel, inte genom fyllnadsval kan ersätta ledamöter från ett parti
med företrädare för styrande parti eller partikonstellation. I flertalet
fall torde det inte råda något tvivel om vilket parti den avgående ledamoten företrädde. I sådana fall bör detta parti få nominera en person
som kan väljas. För att en företrädare som nomineras av styrande
parti eller partikonstellation ska kunna ersätta en företrädare som
utsetts från en valsedelsgrupp som inte ingår i ett sådant styre kan det
vara lämpligt med någon form av dokumenterad överenskommelse
om detta eller att det inte är möjligt att hitta någon annan kandidat.
Fullmäktiges beslut om fyllnadsval kan bli föremål för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ikraftträdandebestämmelsen anger när de föreslagna ändringarna ska
träda i kraft. Överväganden finns i avsnitt 8.1.
2. Bestämmelserna i 19 kap. 7 § ska tillämpas i sin äldre lydelse för ledamöter som valts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att 19 kap. 7 § ska tillämpas i sin
äldre lydelse avseende ledamöter som valts före ikraftträdandet. Överväganden finns i avsnitt 8.2. Detta innebär att om en ledamot som
valts proportionellt före ikraftträdandet avgår så ska bestämmelsen i
sin äldre lydelse tillämpas. En sådan ledamot ska sålunda ersättas i
nämnden av den ersättare som i enlighet med den ordning som har
bestämts för ersättarnas tjänstgöring står på tur. Ersättarnas tjänstgöring är antingen den ordning som föreskrivs i 25 § lagen om proportionella val i kommuner och regioner eller, om ersättarna inte
valts proportionellt, den ordning som fullmäktige bestämt enligt 6 kap.
16 § andra stycket kommunallagen.
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Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

37 kap.
2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna. Vice ordföranden tjänstgör vid förfall för ordföranden i dennes ställe. Vid förfall
för både ordföranden och vice ordföranden förordnas tillfällig ersättare
av Kriminalvården. Ordföranden, vice ordföranden och tillfällig ersättare ska vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.
Övriga ledamöter utses genom val. För dessa väljs lika många ersättare. Val förrättas av kommunfullmäktige, om övervakningsnämndens
verksamhetsområde omfattar endast en kommun, och annars av regionfullmäktige. Om det inom nämndens verksamhetsområde även finns en
kommun som inte ingår i en region, förrättas valet av regionfullmäktige
och kommunfullmäktige med den fördelning dem emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolkningstalen. Ingår flera län eller delar av
län i övervakningsnämnds verksamhetsområde, fastställer regeringen efter
samma grunder antalet ledamöter och ersättare för varje län eller del av län.
Regionfullmäktiges och kommunfullmäktiges val av ledamöter eller
ersättare ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige som motsvarar den
kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal,
ska den avrundas till närmast högre hela tal. Bestämmelser om förfarandet vid sådant proportionellt val finns i lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska det vid valet även bestämmas i vilken ordning de ska
kallas till tjänstgöring.
Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fyra år. Om en
ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår före tidens utgång,
inträder en ersättare enligt den ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet. Avgår en ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid
proportionellt val, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av
tiden. Tillfällig ersättare förordnas för högst sex månader.
När ledamot eller ersättare ska utses ska övervakningsnämnden göra
anmälan om det till den som ska utse honom eller henne.
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Paragrafens tredje stycke har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ändringarna i lagen är föranledda av förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner och träder i kraft samtidigt
som den.

10.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar

19 § Nämndemän utses genom val. Val förrättas av regionfullmäktige.
I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.
Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många
väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal
delas med det antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet
vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (2022:xx) om
proportionella val i kommuner och regioner.
Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt
ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till
nämndemän i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat fall,
om han eller hon är behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han eller hon är folkbokförd.
Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får
en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund
och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som
nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.
Paragrafens andra stycke har anpassats till förslaget till ny lag om
proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i
avsnitt 4.3.7.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ändringarna i lagen är föranledda av förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner och träder i kraft samtidigt
som den.

10.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:234)
om nämnder för vissa trafikfrågor

6 § En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen. Vid överklagande av beslut enligt 1 § första stycket ska 42–48 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas. Överklagandetiden enligt 44 § förvaltningslagen ska räknas från den dag då beslutet tillkännagetts. Har beslutet
tillkännagetts vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det
senast föreskrivna tillkännagivandet.
Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens
beslut får inte överklagas.
De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.
Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga
beslut enligt 1 §.
En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Paragrafens första stycke har kompletterats med bestämmelser om att
vissa av förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas på överklaganden enligt 1 § första stycket, dvs. beslut att meddela föreskrifter som
avses i 1 § första stycket 8 i lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.
Överväganden finns i avsnitt 7.4.
De bestämmelser som ska tillämpas är vem som får överklaga ett
beslut enligt 42 §, hur man överklagar ett beslut enligt 43 §
(prop. 2016/17:180 s. 333 f.), överklagandetiden enligt 44 § (a. prop.
s. 334 f.), vad beslutsmyndigheten ska göra när ett överklagande kommer in 45–46 §§ (a. prop. s. 335 f.), överinstansens åtgärder enligt
47 § (a. prop. s. 337) och möjligheten för överinstansen att inhibera
beslutet enligt 48 § (a. prop. s. 337). Vidare anges att beräkningen av
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de tre veckor som, enligt 44 § förvaltningslagen, är tiden vilken inom
ett överklagande ska inkomma ska räknas från den dag då beslutet
tillkännagetts. Har beslutet tillkännagetts vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det senast föreskrivna tillkännagivandet. De
aktuella trafikföreskrifterna ska tillkännages både enligt förordningen
av elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter och genom utmärkning av föreskrifterna enligt vägmärkesförordningen (2007:90).
Tiden för överklagandet ska således börja räknas från det av dessa kungöranden av beslutet om att meddela föreskrifter som skedde senast.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ikraftträdandebestämmelsen anger när de föreslagna ändringarna ska
träda i kraft. Överväganden finns i avsnitt 8.1.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som
har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att lagen ska tillämpas i sin äldre lydelse vid överprövning av beslut som tillkännagetts före ikraftträdandet.
Överväganden finns i avsnitt 8.2.

10.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:411)
om ändringar i Sveriges indelning i kommuner
och regioner

3 kap.
5 § De indelningsdelegerade och deras ersättare väljs bland dem som är
ledamöter eller ersättare i fullmäktige i ändringsberörda kommuner och
regioner.
Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner ska valet vara proportionellt. Om
ersättarna inte väljs proportionellt, ska det vid valet bestämmas i vilken
ordning ersättarna ska tjänstgöra.
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Paragrafens andra stycke har anpassats till förslaget till ny lag om
proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i
avsnitt 4.3.7.
6 § Om en indelningsdelegerad avgår, ska fyllnadsval hållas.
Om den indelningsdelegerade har utsetts vid ett proportionellt val,
ska fullmäktige, så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen bland de indelningsdelegerade inte förändras.
I paragrafens andra stycke har en bestämmelse om fyllnadsval av
indelningsdelegerade som utsetts vid proportionellt val införts. Överväganden finns i avsnitt 4.3.6. Även om en indelningsdelegerad utsetts genom proportionellt val får fyllnadsval enligt första stycket
hållas. Om fyllnadsval ska hållas ska fullmäktige, så långt som det är
möjligt, säkerställa att representationen bland de indelningsdelegerade
är oförändrad. Kravet innebär att den nya indelningsdelegerade som
väljs så långt som det är möjligt ska representera samma parti som
den avgångne indelningsdelegerade. Det är tänkbart att det inte går
att klargöra vilket parti en indelningsdelegerade företrätt eller att
detta parti har upplösts. I sådant fall ska fullmäktige i stället utse
någon som kan anses företräda den valsedelsgrupp från vilken den
avgångne indelningsdelegerade valdes. Bestämmelsen innebär således
inte något absolut krav på att den som väljs in representerar samma
parti men klargör att en majoritet i fullmäktige, som huvudregel, inte
genom fyllnadsval kan ersätta indelningsdelegerade från ett parti
med företrädare för styrande parti eller partikonstellation. I flertalet
fall torde det inte råda något tvivel om vilket parti den avgående
indelningsdelegerade företrädde. I sådana fall bör detta parti få nominera en person som kan väljas. För att en företrädare som nomineras
av styrande parti eller partikonstellation ska kunna ersätta en företrädare som utsetts från en valsedelsgrupp som inte ingår i ett sådant
styre kan det vara lämpligt med någon form av dokumenterad överenskommelse om detta eller att det inte är möjligt att hitta någon annan
kandidat. Fullmäktiges beslut om fyllnadsval kan bli föremål för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.
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23 § Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner ska valet till utskott vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska indelningsdelegerade bestämma i vilken ordning som de ska tjänstgöra.
Paragrafen har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella
val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
25 § Om en ledamot avgår, ska fyllnadsval hållas.
Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska indelningsdelegerade, så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen
i utskottet inte förändras.
I paragrafens andra stycke har en bestämmelse om fyllnadsval av ledamöter i utskott som utsetts vid proportionellt val införts. Överväganden finns i avsnitt 4.3.6. Kravet på att indelningsdelegerade så långt
som möjligt ska säkerställa representationen i utskottet ska tillämpas
på samma sätt som motsvarande bestämmelse i 6 §, se kommentaren
under den bestämmelsen.
35 § Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner ska valet av revisorer vara proportionellt.
Paragrafen har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella
val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ikraftträdandebestämmelsen anger när de föreslagna ändringarna ska
träda i kraft. Överväganden finns i avsnitt 8.1.
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2. Bestämmelserna i 3 kap. 6 och 25 §§ ska tillämpas i sin äldre lydelse
för indelningsdelegerade och ledamöter som valts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att 3 kap. 6 och 25 §§ ska tillämpas i
sin äldre lydelse avseende indelningsdelegerade och ledamöter som
valts före ikraftträdandet. Överväganden finns i avsnitt 8.2. Detta
innebär att om en indelningsdelegerad eller en ledamot som valts
proportionellt före ikraftträdandet avgår så ska bestämmelsen i sin
äldre lydelse tillämpas. En sådan indelningsdelegerad eller ledamot
ska sålunda ersättas av den ersättare som i enlighet med den ordning
som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring står på tur. Ersättarnas
tjänstgöring är antingen den ordning som föreskrivs i 25 § lagen om
proportionella val i kommuner och regioner eller, om ersättarna inte
valts proportionellt, den ordning som bestämts enligt 3 kap. 5 respektive 23 §§.

10.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:324)
om medborgarvittnen

2 § Medborgarvittnen väljs av kommunfullmäktige till det antal och för
den tid som fullmäktige bestämmer.
Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många
ledamöter som motsvarar den kvot som erhålls om antalet närvarande
ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1.
Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela
tal. Bestämmelser om förfarandet vid sådant proportionellt val finns i
lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner.
Paragrafens andra stycke har anpassats till förslaget till ny lag om
proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i
avsnitt 4.3.7.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ändringarna i lagen är föranledda av förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner och träder i kraft samtidigt
som den.

10.9

Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen
(1987:619)

4 kap.
3 § Av antalet huvudmän ska hälften, i enlighet med närmare föreskrifter
i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige
inom sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen
själva bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän ska
vara insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med
sparbankens bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte
delta i valet för besättande av hans eller hennes egen plats.
Ska flera korporationer förrätta val av huvudmän ska, om inte särskilda skäl föranleder något annat, fördelningen av antalet mandat mellan
dem ske efter det invånarantal som de företräder.
Bestämmelserna i lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner ska tillämpas också på kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges val av huvudmän.
Paragrafens tredje stycke har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ändringarna i lagen är föranledda av förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner och träder i kraft samtidigt
som den.

205

Författningskommentar

SOU 2021:16

10.10 Förslaget till lag om ändring i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser
12 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och
regionfullmäktige, Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När
ledamöter eller ersättare ska utses för kommun och region ska det, under
de förutsättningar som anges i lagen (2022:xx) om proportionella val i
kommuner och regioner, ske genom proportionellt val.
Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den
som är
1. ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige,
2. anställd vid Försäkringskassan, eller
3. anställd vid Arbetsförmedlingen.
När det utses ersättare i styrelsen ska det bestämmas i vilken ordning
de ska kallas till tjänstgöring.
Paragrafens första stycke har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ändringarna i lagen är föranledda av förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner och träder i kraft samtidigt
som den.

10.11 Förslaget till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)
5 kap.
58 § Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:xx) om proportionella val i kommuner och regioner ska följande val vara proportionella:
1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
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2. val av revisorer som avses i 12 kap. 4 och 5 §§,
3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag,
4. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för ekonomiska föreningar eller stiftelser, och
5. val av revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer som
ska granska styrelsens förvaltning i aktiebolag, ekonomiska föreningar
och stiftelser
Första stycket 1 ska inte gälla vid val till en nämnd som avses i 6 kap.
2 § 2, om två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige vid
inrättandet av nämnden har röstat för att ledamöter i nämnden ska
väljas på någon annan grund än partipolitisk.
Paragrafens första stycke har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
6 kap.
20 § Om en ledamot avgår under mandattiden, ska fyllnadsval hållas.
Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska fullmäktige,
så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i nämnden
inte förändras.
Om fullmäktige har återkallat uppdragen för de förtroendevalda
enligt 4 kap. 10 §, ska val av nya ledamöter och ersättare hållas.
I paragrafens andra stycke har en bestämmelse om fyllnadsval av
ledamöter som utsetts vid proportionellt val införts. Överväganden
finns i avsnitt 4.3.6. Även om en ledamot utsetts genom proportionellt val får fyllnadsval enligt första stycket hållas. Om fyllnadsval
ska hållas ska fullmäktige, så långt som det är möjligt, säkerställa att
representationen i nämnden är oförändrad. Kravet innebär att den
nya ledamoten som väljs så långt som det är möjligt ska representera
samma parti som den avgångne ledamoten. Det är tänkbart att det
inte går att klargöra vilket parti en ledamot företrätt eller att detta
parti har upplösts. I sådant fall ska fullmäktige i stället utse någon
som kan anses företräda den valsedelsgrupp från vilken den avgångne
ledamoten valdes. Bestämmelsen innebär således inte något absolut
krav på att den som väljs in representerar samma parti men klargör
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att en majoritet i fullmäktige, som huvudregel, inte genom fyllnadsval kan ersätta ledamöter från ett parti med företrädare för styrande
parti eller partikonstellation. I flertalet fall torde det inte råda något
tvivel om vilket parti den avgående ledamoten företrädde. I sådana
fall bör detta parti få nominera en person som kan väljas. För att en
företrädare som nomineras av styrande parti eller partikonstellation
ska kunna ersätta en företrädare som utsetts från en valsedelsgrupp
som inte ingår i ett sådant styre kan det vara lämpligt med någon
form av dokumenterad överenskommelse om detta eller att det inte
är möjligt att hitta någon annan kandidat. Fullmäktiges beslut om
fyllnadsval kan bli föremål för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.
28 § En förtroendevald är jävig, om
1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars
kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan
antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han
eller hon själv är knuten till,
4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller
hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.
Paragrafen har anpassats till motsvarande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900). Överväganden finns i avsnitt 6.3.
Av punkten 1 följer att den förtroendevalda är jävig om han eller
hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli
påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning. Bestämmelsen
reglerar partsjäv, intressejäv och närståendejäv. Det ställs relativt låga
krav i fråga om graden av den påverkan som kan förutses och som
alltså medför jäv. Det är tillräckligt att man kan antas i en inte
oväsentlig utsträckning påverkas av utgången i ärendet för att jäv ska
föreligga.
Av punkten 2 (tidigare punkt 2 och 4) följer att en förtroendevald
är jävig om han eller hon eller någon närstående är eller har varit
ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan
som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning. Bestämmelsen reglerar ställföreträdarjäv och ombudsjäv. Bestäm-
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melsen innebär att jäv föreligger om den förtroendevalde själv eller
någon närstående till honom eller henne representerar, eller tidigare
har representerat, någon som är part i ärendet eller som kan antas i
en inte oväsentlig utsträckning påverkas av beslutet i ärendet.
Av punkten 4 (tidigare punkt 5), som är en generalklausul, följer
att en förtroendevald även är jävig om det finns någon annan särskild
omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan
ifrågasättas. Bestämmelsen tar sikte på sådana situationer som inte
direkt omfattas av någon av jävsgrunderna i 1–3, men där handläggarens eller beslutsfattarens opartiskhet ändå med fog kan ifrågasättas
(delikatessjäv). Det kan alltså vara fråga om såväl fall som knyter an till
någon av dessa jävsgrunder som situationer som inte har sådan anknytning. Tillämpning av generalklausulen kan aktualiseras t.ex. när någon
är uppenbar vän eller ovän med den som är part, ekonomiskt beroende av en part eller intressent eller är engagerad i saken på ett sådant
sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.
31 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen
eller regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller regionen utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska
den som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 4 enbart
på grund av att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit. Detta gäller inte när en nämnd
handlägger ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda.
Den som handlägger ett ärende hos en nämnd ska inte heller anses
jävig enligt 28 § 4 enbart på grund av att han eller hon tidigare har deltagit i handläggningen av ärendet hos en annan nämnd.
Paragrafen har anpassats till den nya utformningen av 6 kap. 28 §
genom att hänvisningarna i första och andra stycket ändrats, se kommentaren till den bestämmelsen.
37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare
eller en automatiserad beslutsfunktion att besluta på nämndens vägnar
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.
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Ändringen i paragrafen innebär att delegation får ske till en automatiserad beslutsfunktion. Överväganden finns i avsnitt 3.6.
En automatiserad beslutsfunktion är en funktion som möjliggör
att beslut kan fattas maskinellt utan att någon enskild befattningshavare på myndigheten tar någon aktiv del i själva beslutsfattandet i
det enskilda fallet (jfr prop. 2016/17:180 s. 315). En automatiserad
beslutsfunktion innebär däremot inte något krav på någon specifik
teknisk lösning. Förutsättningen för att delegation ska kunna ske är
i stället att funktionen innebär att automatiserade beslut möjliggörs.
Det kan t.ex. röra sig om ett specifikt program, en funktion inom ett
ärendehanteringssystem eller någon annan på något sätt identifierbar funktion som möjliggör automatiserade beslut. Möjligheten att
delegera beslutanderätt till en automatiserad beslutsfunktion kan dock
begränsas av annan lagstiftning, t.ex. kravet på motivering i 32 § förvaltningslagen. I enlighet med 6 kap. 6 § kommunallagen åligger det
nämnden att säkerställa att det automatiserade beslutsfattandet sker
i enlighet med gällande lagstiftning.
38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över
till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Delegation till en automatiserad beslutsfunktion får inte heller ske
när det gäller
1. ärenden som överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får överklagas, eller
3. ärenden om upphandling.
I paragrafen har införts ett nytt andra stycke där det anges att möjligheten att delegera beslutsfattandet till en automatiserad beslutsfunktion är mer begränsad än andra delegationsmöjligheter. Övervägandena finns i avsnitt 3.6.2.
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Ärenden där beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt
13 kap. kommunallagen får enligt första punkten inte delegeras. Detsamma gäller enligt andra punkten ärenden som leder till beslut som
enligt lag eller annan författning inte får överklagas. Vidare omfattas
enligt tredje punkten inte ärenden som avser upphandling av möjligheten till delegation till en automatiserade beslutsfunktion. Detta
gäller upphandling där lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, lagen (2008:962) om
valfrihetssystem eller lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om
tjänster för elektronisk identifiering är tillämpliga. Det gäller också upphandlingar som är undantagna från dessa lagars tillämpningsområde.
42 § En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i
nämnden. Bestämmelserna i lagen (2022:xx) om proportionella val i
kommuner och regioner ska då tillämpas.
Paragrafen har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella
val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
9 kap.
8 § Om det begärs av det antal väljande som anges i lagen (2022:xx)
om proportionella val i kommuner och regioner ska val av ledamöter
och ersättare i den beslutande församlingen samt revisorer vara proportionella.
Om inte något annat följer av förbundsordningen ska det som sägs i
första stycket tillämpas när den beslutande församlingen väljer ledamöter
och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder och de beslutande organens beredningar samt revisorer.
Paragrafens första stycke har anpassats till förslaget till ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Överväganden finns i avsnitt 4.3.7.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
Ikraftträdandebestämmelsen anger när de föreslagna ändringarna ska
träda i kraft. Överväganden finns i avsnitt 8.1.
2. Bestämmelserna i 6 kap. 20 § ska tillämpas i sin äldre lydelse för ledamöter som valts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att 6 kap. 20 § ska tillämpas i sin äldre
lydelse avseende ledamöter som valts före ikraftträdandet. Överväganden finns i avsnitt 8.2. Detta innebär att om en ledamot som valts
proportionellt före ikraftträdandet avgår så ska bestämmelsen i sin
äldre lydelse tillämpas. En sådan ledamot ska sålunda ersättas i nämnden av den ersättare som i enlighet med den ordning som har bestämts
för ersättarnas tjänstgöring står på tur. Ersättarnas tjänstgöring är
antingen den ordning som föreskrivs i 25 § lagen om proportionella
val i kommuner och regioner eller, om ersättarna inte valts proportionellt, den ordning som fullmäktige bestämt enligt 6 kap. 16 § andra
stycket kommunallagen.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som
har meddelats eller tillkännagetts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att lagen ska tillämpas i sin äldre lydelse vid överprövning av beslut som har meddelats eller tillkännagetts före ikraftträdandet. Överväganden finns i avsnitt 8.2.

10.12 Förslaget till förordning om ändring
i terrängkörningsförordningen (1975:1313)
24 § Beslut enligt 15 och 16 §§ får överklagas till regeringen. Vid sådant
överklagande ska 42–48 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas. Överklagandetiden enligt 44 § förvaltningslagen ska räknas från den dag då
beslutet tillkännagetts. Har beslutet tillkännagetts vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det senast föreskrivna tillkännagivandet.
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Paragrafens första stycke har kompletterats med bestämmelser om att
vissa av förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas på överklaganden
av beslut enligt 15 och 16 §§. Överväganden finns i avsnitt 7.4.
De bestämmelser som ska tillämpas är vem som får överklaga ett
beslut enligt 42 §, hur man överklagar ett beslut enligt 43 §
(prop. 2016/17:180 s. 333 f.), överklagandetiden enligt 44 § (a. prop.
s. 334 f.), vad beslutsmyndigheten ska göra när ett överklagande kommer in 45–46 §§ (a. prop. s. 335 f.), överinstansens åtgärder enligt
47 § (a. prop. s. 337) och möjligheten för överinstansen att inhibera
beslutet enligt 48 § (a. prop. s. 337). Vidare anges att beräkningen av
de tre veckor som, enligt 44 § förvaltningslagen, är tiden vilken inom
ett överklagande ska inkomma ska räknas från den dag då beslutet
tillkännagetts. Har beslutet tillkännagetts vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det senast föreskrivna tillkännagivandet. Föreskrifter om terrängkörning ska kungöras enligt 8 kap. 13 § kommunallagen (se prop. 2017/18:171 s. 393–397).
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
Ikraftträdandebestämmelsen anger när de föreslagna ändringarna ska
träda i kraft. Överväganden finns i avsnitt 8.1.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som
har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att förordningen ska tillämpas i sin
äldre lydelse vid överprövning av beslut som tillkännagetts före ikraftträdandet. Överväganden finns i avsnitt 8.2.
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10.13 Förslaget till förordning om ändring
i vägtrafikförordningen (1995:137) för den
kommunala organisationen för räddningstjänst
under utbildning och höjd beredskap
21 § Beslut i frågor som avses i 14 § får överklagas hos länsstyrelsen.
Även Transportstyrelsen får överklaga sådana beslut.
Vid sådant överklagande ska 42–48 §§ förvaltningslagen (2017:900)
tillämpas. Överklagandetiden enligt 44 § förvaltningslagen ska räknas
från den dag då beslutet tillkännagetts. Har beslutet tillkännagetts vid
mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det senast föreskrivna tillkännagivandet. Överklagande av Transportstyrelsen är dock inte inskränkt
till viss tid.
Paragrafens första stycke har ändrats redaktionellt. Vidare har ett nytt
andra stycke införts med bestämmelser om att vissa av förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas på överklaganden av beslut enligt
14 §. Överväganden finns i avsnitt 7.4.
De bestämmelser som ska tillämpas enligt andra stycket är vem
som får överklaga ett beslut enligt 42 §, hur man överklagar ett beslut
enligt 43 § (prop. 2016/17:180 s. 333 f.), överklagandetiden enligt 44 §
(a. prop. s. 334 f.), vad beslutsmyndigheten ska göra när ett överklagande kommer in 45–46 §§ (a. prop. s. 335 f.), överinstansens åtgärder
enligt 47 § (a. prop. s. 337) och möjligheten för överinstansen att inhibera beslutet enligt 48 § (a. prop. s. 337 f.). Vidare anges att beräkningen av de tre veckor som, enligt 44 § förvaltningslagen, är tiden
vilken inom ett överklagande ska inkomma ska räknas från den dag
då beslutet tillkännagetts. Har beslutet tillkännagetts vid mer än ett
tillfälle, räknas tiden från dagen för det senast föreskrivna tillkännagivandet. Föreskrifter enligt förordningen ska kungöras enligt 8 kap.
13 § kommunallagen (se prop. 2017/18:171 s. 393–397). Bestämmelsen
om att överklaganden av Transportstyrelsen inte är inskränkt till viss
tid har flyttats från första stycket.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
Ikraftträdandebestämmelsen anger när de föreslagna ändringarna ska
träda i kraft. Överväganden finns i avsnitt 8.1.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som
har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Övergångsbestämmelsen anger att förordningen ska tillämpas i sin
äldre lydelse vid överprövning av beslut som tillkännagetts före ikraftträdandet. Överväganden finns i avsnitt 8.2.
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Kommittédirektiv 2020:10

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande
i kommuner och regioner
Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2020
Sammanfattning
En särskild utredare ska lämna förslag om en väl fungerande ordning
för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att
tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett
effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.
Utredaren ska bl.a.
• analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige,
• ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande
kan införas i kommuner och regioner, och
• lämna författningsförslag.
En parlamentariskt sammansatt referensgrupp ska knytas till utredningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.
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Uppdraget att utreda en väl fungerande ordning för val
i kommun- och regionfullmäktige
Är bestämmelserna om fullmäktiges val av förtroendevalda
ändamålsenliga?
Ledamöter och ersättare i fullmäktige i kommuner och regioner utses i allmänna val. Övriga kommunala förtroendevalda väljs av fullmäktige. Val som fullmäktige förrättar av bl.a. ledamöter och ersättare
i styrelser och nämnder, revisorer och styrelseledamöter i kommunala aktiebolag ska enligt 5 kap. 58 § kommunallagen (2017:725)
vara proportionella under de förutsättningar som anges i 2 § lagen
(1992:339) om proportionellt valsätt. Detta gäller även om styrelse
och nämnder, bland sina ledamöter och ersättare, själva väljer ett utskott enligt 6 kap. 42 § kommunallagen. Det innebär att om ett visst
antal ledamöter begär det, ska sådana förtroendevalda utses proportionellt med utgångspunkt i mandatfördelningen i fullmäktige. Bestämmelserna om proportionella val syftar till att säkerställa representation
för politiska minoriteter i beslutande organ och som revisorer. Regleringen ger uttryck för principen om samlingsstyre i kommuner och
regioner vilket innebär att både företrädare för styrande parti eller
partikonstellation och oppositionen är representerade i styrelse och
nämnder.
Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det
antal som fullmäktige bestämmer. I styrelsen får antalet ledamöter
och ersättare dock inte vara mindre än fem. Om ersättarna inte väljs
proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning som de
ska tjänstgöra. Har ersättarna valts proportionellt, ska de tjänstgöra
enligt den turordning som anges i 25 § lagen om proportionellt valsätt. Om en ledamot avgår under mandattiden ska fyllnadsval förrättas.
Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, inträder dock
i stället en ersättare i enlighet med den ordning som har bestämts för
ersättarnas tjänstgöring.
Val av kommunala förtroendevalda hanteras i de flesta fall genom
att de representerade politiska partierna förhandlar och sluter överenskommelser om mandatfördelning och uppdrag. I de fall val av ledamöter och ersättare i kommunala nämnder och utskott i stället utses
med proportionellt valsätt kan effekten av att en ledamot avgår från
uppdraget under mandatperioden i vissa fall bli att den ersättare som
utses tillhör ett annat parti än det parti som den avgående ledamoten
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tillhör. Det kan också leda till att ett parti blir utan representation i
nämnden eller utskottet. Riksdagen har tillkännagett att regeringen
bör utreda frågan om att införa en ordning som innebär att en ersättare i en kommunal styrelse, nämnd eller utskott ska tillhöra samma
parti som den avgående ledamoten (bet. 2016/17:KU30 punkt 6,
rskr. 2016/17:335). Genom det uppdrag som nu ges anser regeringen
att tillkännagivandet är slutbehandlat.
Lagen om proportionellt valsätt trädde i kraft den 1 januari 1993
och ersatte lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom
landsting, kommunalfullmäktige m.m. (1955 års lag). Den nya lagen
innebar endast redaktionella ändringar jämfört med 1955 års lag
(prop. 1991/92:85 s. 162 f.). 1955 års lag ersatte i sin tur den då gällande lagen från 1930 och innebar att principen om s.k. enkel absolut
rangordning infördes som sammanräkningsmetod. Någon materiell
översyn av bestämmelserna i lagen av proportionellt valsätt har alltså
inte skett på över sextio år. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
har i en skrivelse till regeringen bl.a. hemställt om att lagen bör ses
över och anfört att lagens bestämmelser är svårtillgängliga och att
förarbetena till den är knapphändiga.
Även om fördelningen av mandatfördelning och uppdrag oftast
kan hanteras genom politiska förhandlingar är ordningen för val av
förtroendevalda en viktig del av ramverket för en fungerande kommunal demokrati. Regelverket bör enligt regeringens mening vara lätt
att förstå, lätt att tillämpa och säkerställa representation från politiska
minoriteter i bl.a. styrelse och nämnder. Mot bakgrund av detta och
riksdagens tillkännagivande anser regeringen därför att det finns skäl
att analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige.
Utredaren ska därför
• analysera ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige,
• särskilt ta ställning till hur det kan säkerställas att ledamöter, valda
av fullmäktige, som avgår från ett kommunalt organ får en ersättare
som tillhör samma parti,
• analysera om regleringen i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt är ändamålsenlig, och
• föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga.
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Översyn av fullmäktigersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till eller fortsätta delta i
ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättare i fullmäktige utses i enlighet med bestämmelserna i 14 kap.
vallagen (2005:837) och tjänstgör i den ordning som bestäms i det
allmänna valet. Av 5 kap. 21 § kommunallagen följer att i kommunfullmäktige har ersättare från samma valkrets som den frånvarande
ledamoten företräde till tjänstgöring. Om partiets samtliga ersättare
i valkretsen är förhindrade att inställa sig till eller att vidare delta i ett
sammanträde ska den ersättare tjänstgöra som har utsetts för partiet
i någon annan valkrets. Den ersättare som har utsetts i den valkrets
där partiets röstetal är högst har då företräde. Motsvarande bestämmelser finns inte för hur ersättare för ledamöter i regionfullmäktige
ska tjänstgöra.
Konstitutionsutskottet har anfört att det kan finnas skäl att överväga att även se över bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i
regionfullmäktige (bet. 2016/17:KU30 punkt 6, rskr. 2016/17:335).
Det bör dock framhållas att förhållanden mellan kommuner och regioner skiljer sig åt, t.ex. kan frågan om geografisk representation anses ha större vikt i regionfullmäktige. Enligt regeringens mening bör
dock skillnader i regleringen mellan kommuner och regioner undvikas
om de inte kan anses motiverade.
Utredaren ska därför
• analysera och ta ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i regionfullmäktige skiljer sig
från motsvarande reglering för kommunfullmäktige, och
• om det bedöms motiverat föreslå författningsändringar.
Uppdraget att analysera vissa aspekter av det kommunala
beslutsfattandet
Hur kan automatiserade beslut möjliggöras i kommuner och regioner?
Förvaltningslagen (2017:900) ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Lagen gäller generellt i den statliga och kommunala
förvaltningen, men är underordnad avvikande bestämmelser i andra
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lagar eller förordningar. Utöver det gäller inte ett stort antal av handläggningsbestämmelserna i förvaltningslagen i de fall beslut i ett ärende
kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Enligt 28 § förvaltningslagen kan beslut fattas av en befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat. Detta
innebär att förvaltningslagen inte ställer något krav på att en fysisk
person behöver delta aktivt i beslutsfattandet. Vid införandet av den
nya förvaltningslagen anförde regeringen att automatiseringen av
beslut kommit att bli en allt vanligare företeelse inom delar av den
förvaltning som hanterar ett mycket stort antal ärenden årligen, t.ex.
i Försäkringskassans verksamhet. Regeringen ansåg att det skulle
tydliggöras att det inte behövs en reglering i en specialförfattning för
att en myndighet ska kunna använda denna beslutsform. Vidare skulle
regleringen skapa bättre förutsättningar för en fortsatt utveckling av
den digitala förvaltningen (prop. 2016/17:180 s. 179 f.).
Kommunallagen bygger på principen att beslutanderätten på nämndnivå utgår från nämnden själv. Enskilda förtroendevalda eller anställda
har, generellt sett, ingen självständig beslutanderätt (undantag finns
t.ex. i lagen [1991:1128] om psykiatrisk tvångsvård som ger chefsöverläkaren vid en sjukvårdsinrättning självständig beslutsrätt). Nämnden har dock möjlighet att delegera sin beslutanderätt enligt 6 kap.
37–39 §§ och 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen. Dessa bestämmelser är
uttömmande vilket innebär att beslutanderätten inte kan delegeras på
något annat sätt eller till någon annan.
Regeringen anser att kommunal förvaltning, på samma sätt som
statliga myndigheter, bör ha möjlighet att använda sig av automatiserat beslutsfattande. Automatiserat beslutsfattande kan utgöra ett
bra verktyg för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och öka
förvaltningens effektivitet. Vidare bör en enhetlig reglering av beslutsfattande inom statlig och kommunal förvaltning eftersträvas, om det
inte finns särskilda skäl för något annat. Det kommunala beslutsfattandet skiljer sig dock från vad som gäller för staten. Detta beror
bl.a. på utgångspunkten att all beslutsrätt utgår från ett kollektiv av
förtroendevalda och andra organisatoriska skillnader mellan statlig
och kommunal förvaltning. En möjlighet till ett kommunalt automatiserat beslutsfattande behöver därför särskilt analyseras utifrån kommunala förhållanden, t.ex. avseende nämndens ansvar för verksamhet
och beslut. Ytterligare aspekter som behöver beaktas är offentlighets-
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principen samt kommunallagens reglering kring dokumentation och
insyn.
Frågan om rätten till insyn i vissa automatiserade förfaranden och
i beslutsunderlaget i enskilda ärenden har utretts av Digitaliseringsrättsutredningen och förslag på förtydligande reglering har lämnats
i betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
(SOU 2018:25).
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter
är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga
om de grundläggande rättigheterna (stadgan) föreskriver att var och
en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) har den enskilde rätt att inte bli föremål för ett beslut
som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på
liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Sådant
automatiserat beslutsfattande kan emellertid vara tillåtet, t.ex. enligt
unionsrätten eller nationell rätt som fastställer lämpliga åtgärder till
skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen. Ett eventuellt införande av en möjlighet till automatiserat
beslutsfattande i kommuner och regioner förutsätter därför att stadgans och dataskyddsförordningens reglering beaktas.
Utredaren ska därför
• ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande
kan införas i kommuner och regioner,
• särskilt överväga hur ett automatiserat beslutsfattande bör förenas
med principerna för det kommunala beslutsfattandet, stadgan och
dataskyddsförordningen, och
• föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga.
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Bör kommunallagens jävsbestämmelser anpassas
till förvaltningslagen?
Både kommunallagen och förvaltningslagen innehåller regler om jäv.
Jävsreglerna i kommunallagen är i allt väsentligt desamma som i
1991 års kommunallag (1991:900). Jävsregleringen i den lagen hade
den dåvarande förvaltningslagen (1986:223) som förebild. Ett av skälen till det var att så långt som möjligt uppnå enhetlighet inom jävsområdet (prop. 1990/91:117 s. 98). Även den nuvarande förvaltningslagens bestämmelser om jäv motsvarar i huvudsak jävsreglerna i
1986 års förvaltningslag. Bestämmelserna tar dock tydligare sikte på
förvaltningsförfarandet. Vidare bedömde regeringen vid införandet
av de nya bestämmelserna om partsjäv och intressejäv att utformningen av dessa innebar att förutsättningarna för att någon ska anses
jävig kommer att vara uppfyllda oftare (prop. 2016/17:180 s. 95).
Regeringen anser att en enhetlig reglering av jäv mellan kommunal och statlig förvaltning bör eftersträvas så långt det är möjligt. En
enhetlig reglering underlättar tillämpningen av reglerna. Exempelvis
kan det underlätta samordningen av insatser, såsom Statskontorets
arbete med att verka för att utveckla och intensifiera myndigheternas
arbete med att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter och det arbete som SKR bedriver med dessa frågor. Bestämmelserna om jäv är centrala för medborgarnas tillit till förvaltningen
och en viktig garant mot korruption och för ett rättssäkert beslutsfattande. Det bör därför övervägas om kommunallagens reglering kan
anpassas till regleringen i förvaltningslagen.
Utredaren ska därför
• analysera om kommunallagens jävsbestämmelser bör anpassas till
förvaltningslagen, och
• föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga.
Kartläggning av kommunala normbeslut som kan överklagas
Med normbeslut avses vanligen beslut om föreskrifter enligt 8 kap.
regeringsformen. Utmärkande för sådana beslut är att de har utformats på ett allmängiltigt sätt så att de formellt får verkningar för en
obestämd krets av adressater. Ett beslut om föreskrifter som avses i
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8 kap. regeringsformen medför normalt påtagliga verkningar för de
som berörs av ett sådant beslut (prop. 2016/17:180 s. 257).
Införandet av förvaltningslagen innebar att en allmän bestämmelse om överklagbarhet infördes i lagen. Denna regel omfattar enbart
förvaltningsbeslut, dvs. beslut i enskilda fall. Normbeslut är som
huvudregel inte överklagbara. Regleringen, som uttömmande anger
vilka beslut som får överklagas, har generell verkan inom den offentliga förvaltningen oberoende av om normbeslutet fattas av en kommunal eller statlig myndighet. Detta innebär inte någon begränsning
av möjligheten att i specialförfattning ta in bestämmelser med innebörden att vissa angivna normbeslut får överklagas av en viss krets
som har rätt att överklaga. Eftersom normbeslut inte kan överklagas
med stöd av den allmänna regeln om överklagbarhet i förvaltningslagen bedömde regeringen att det inte behövdes någon särskild bestämmelse om överklagandetid avseende normbeslut i den nya lagen
motsvarande den som fanns i 23 § tredje stycket i 1986 års förvaltningslag (prop. 2016/17:180 s. 258 och 266).
Ett exempel på en reglering som tillåter överklagande av normbeslut finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
Regeringen kan med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
överlåta åt kommuner att meddela vissa föreskrifter. Sådana föreskrifter får enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor överklagas
till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får i sin tur överklagas till
Transportstyrelsen. I lagen om nämnder för vissa trafikfrågor finns
dock inte någon bestämmelse om överklagandetid. Avsikten med
detta var att tiden för överklagande för normbeslut enligt lagen skulle
följa de överklagandetider som föreskrivits i den då gällande förvaltningslagen (prop. 1977/78:81 s. 46).
Eftersom förvaltningslagen inte har någon bestämmelse om tid
för överklagande av normbeslut motsvarande den som fanns i 1986 års
förvaltningslag finns det därmed inte någon tidsgräns för överklagande av kommunala normbeslut enligt 1 § lagen om nämnder för
vissa trafikfrågor. En ordning som innebär att normbeslut inte kan
få laga kraft ger upphov till en betydande rättsosäkerhet och det finns
därför skäl att överväga en lagändring. I anslutning till detta bör en
översyn av samtliga överklagbara kommunala normbeslut göras för att
säkerställa att regleringen är ändamålsenlig i förhållande till förvaltningslagens reglering av överklaganden.
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Utredaren ska därför
• kartlägga samtliga författningar som innehåller överklagbara kommunala normbeslut,
• lämna förslag på en tidsgräns för överklagande av normbeslut
som fattas enligt 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, och
• i övrigt föreslå de författningsändringar som bedöms lämpliga med
hänsyn till förvaltningslagens bestämmelser om överklaganden.
Konsekvensbeskrivningar, kontakter och redovisning
av uppdraget
Utredaren ska föra en dialog med kommuner, regioner, relevanta statliga myndigheter och SKR. Utredaren ska även följa arbetet i och
inhämta synpunkter från eventuella utredningar som berörs av uppdraget.
Vid utformningen av förslagen ska utredaren, utöver vad som
framgår av kommittéförordningen (1998:1474), särskilt beakta och
redovisa konsekvenserna för den lokala demokratins funktionssätt
och för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och
regioner. I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av
den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en proportionalitetsprövning ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av
förslagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska
därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda avvägningar som
lett fram till förslagen särskilt redovisas.
Utredaren ska redovisa vilka konsekvenser som de förslag som
lämnas har för jämställdheten, särskilt i fråga om en jämn fördelning
av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
En parlamentariskt sammansatt referensgrupp ska knytas till utredningen.
Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2021.
(Finansdepartementet)
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Exempel på särskilda
sammanräkningar för att fastställa
ordningen inom en valsedelsgrupp

Om exemplen
Paragrafhänvisningarna avser det framlagda förslaget till lag om proportionella val i kommuner och regioner, se författningsförslag och
kommentar.
Samtliga exempel utgår från en situation där ett val avser sex
platser. En lista med sex namn ska därför sammanställas (17 § andra
stycket). Valsedelsgruppen i exemplet har fått 40 röster. De brutna
talen i exemplen är begränsade till två decimaler och avrundas inte
uppåt (18 § sjätte stycket).
Metoden för sammanräkning innebär att vid varje uträkning beräknas för varje namn som står först på någon valsedel ett röstetal R, ett
platstal P och ett jämförelsetal J. Röstetalet R är antalet valsedlar i
den eller de grupperingar som gäller för namnet, platstalet P är summan
av platstalen för den eller de grupperingar som gäller för namnet.
Jämförelsetalet J beräknas enligt följande formel J=R/(P+1).
De valsedlar som gällt för det vinnande namnet i en sammanräkning gäller i fortsättningen för nästa namn, och grupperingarna
delas vid behov upp efter detta namn. Nya platstal beräknas för alla
grupperingar som hade det vinnande namnet först i denna sammanräkning, både nybildade grupperingar och sådana som inte behövde
delas upp. Platstalet för en sådan gruppering med röstetalet r blir r/J,
där J är det senaste jämförelsetalet. Alla andra grupperingar, där ett
annat namn stod först, bevaras oförändrade, och deras platstal ändras
inte.
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Exempel 1 – sammanräkning mellan två sinsemellan
olika listor
I det första exemplet kan valsedlarna delas upp i två listor A och B.
Listorna innehåller följande namn.
A
Anna
Alfred
Anton
Astrid

B
Bodil
Bertil
Bea
Bengt

Listorna har sinsemellan helt olika namn dvs. inget namn som finns
på lista A återfinns på lista B och vice versa. Listorna utgör således
två grupperingar; gruppering A och gruppering B. Det finns 25 valsedlar med gruppering A:s lista och 15 med gruppering B:s lista.
Vid den första sammanräkningen kommer det första namnet på
lista A dvs. Anna att ha jämförelsetalet 25 (25/1). Jämförelsetalet för
namnet som står först på en lista kommer alltid att vara detsamma
som röstetalet eftersom platstalet kommer att vara 0 ökat med 1, se
också kommentaren till 18 § fjärde stycket. Det första namnet från
lista B dvs. Bodil kommer på samma grund att ha jämförelsetalet 15 (15/1). Den första sammanräkningen leder därför till att det
är Anna som ska föras upp först på valsedelsgruppens lista (17 §).
Vid den andra sammanräkningen kommer Bodil att delta med
samma jämförelsetal som vid den första sammanräkningen (18 § andra
stycket). Dessutom ska det andra namnet på lista A dvs. Alfred delta,
eftersom det är det första namnet på dessa valsedlar som inte förts
upp på valsedelsgruppens lista (18 § andra stycket). Bodil kommer
fortsatt att ha jämförelsetalet 15. Alfreds jämförelsetal beräknas genom
att grupperingens röstetal (25) delas med grupperingens platstal ökat
med 1. Grupperingens platstal fås genom att röstetalet delas med det
jämförelsetal som gällde då grupperingens första namn fördes upp
på listan dvs. 25/25=1. Alfred kommer således att ha platstalet 2 (1+1)
och jämförelsetalet 12,5 (25/2). Den andra sammanräkningen leder
därför till att Bodil förs upp som andra namn på valsedelsgruppens lista.
De efterföljande sammanräkningarna genomförs sedan på samma
sätt. Platstalen ökar successivt. Den tredje och fjärde sammanräkningen
leder till att Alfred och Anton sätts upp på listan med jämförelse-
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talen 12,5 respektive 8,33 (25/2 resp. 25/3). Den femte sammanräkningen leder till att Bertil sätts upp på listan med jämförelsetalet 7,5 (15/2). Den sista platsen kommer sedan att tillfalla Astrid
med jämförelsetalet 6,25 (25/4) att jämföra med Bea som i den sista
sammanräkningen kommer att ha jämförelsetalet 5 (15/3). När man
genom sammanräkningar fått fram lika många namn som valet avser
så görs inga fler sammanräkningar (17 § andra stycket).
Den samordnade listan från valsedelsgruppen kommer således att
innehålla fyra namn från gruppering A och två från gruppering B i
följande ordning (jämförelsetal inom parentes):
1. Anna (25)
2. Bodil (15)
3. Alfred (12,5)
4. Anton (8,33)
5. Bertil (7,5)
6. Astrid (6,25)
Detta exempel kan även appliceras på situationer med fler än två
sinsemellan olika listor.

Exempel 2 – sammanräkning mellan flera listor,
där ett namn är gemensamt mellan två listor
I detta exempel kan valsedlarna delas upp i tre olika listor A, B och
C med följande namn.
A
Anna
Alfred
Anton

B
Bodil
Anton
Bea

C
Cecilia
Carl
Cassandra

I detta exempel finns Anton således angiven på två olika listor. Det
finns 16 valsedlar enligt lista A, 14 enligt lista B och 10 enligt lista C.
Vid den första sammanräkningen ska jämförelsetal räknas fram för
det första namnet på var och en av listorna dvs. Anna (A), Bodil (B)
och Cecilia (C). Eftersom jämförelsetalen för de första namnen är
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desamma som grupperingarnas röstetal Anna kommer att ha jämförelsetalet 16, Bodil kommer att ha jämförelsetalet 14 och Cecilia kommer
att ha jämförelsetalet 10. Den första sammanräkningen leder därför
till att Anna förs upp först på valsedelsgruppens lista.
Vid den andra sammanräkningen ska Bodil och Cecilia fortsatt
vara med eftersom de fortfarande är första namnen på sina respektive
listor. Dessutom ska det andra namnet på lista A dvs. Alfred delta,
eftersom det är det första namnet på dessa valsedlar som inte förts
upp på valsedelsgruppens lista. Alfreds jämförelsetalet beräknas genom
att grupperingens röstetal (16) delas med grupperingens platstal ökat
med 1. Grupperingens platstal (1) fås genom att röstetalet delas med
det jämförelsetal som gällde för att grupperingens första namn skulle
föras upp på listan (16/16=1). Alfred således kommer att ha jämförelsetalet 8 (16/2). Både Bodil och Cecilia kommer att ha samma
jämförelsetal som vid den föregående sammanräkningen dvs. 14
respektive 10. Den andra sammanräkningen leder därför till att Bodil
förs upp som andra namn på valsedelsgruppens lista.
Vid den tredje sammanräkningen kommer Alfred och Cecilia fortsatt att vara med och fortfarande ha samma jämförelsetal dvs. 8
respektive 10. Dessutom tillkommer Anton från lista B med jämförelsetal 7 (14/2=7). Den tredje sammanräkningen leder därför till
att Cecilia förs upp som tredje namn på valsedelsgruppens lista.
Vid den fjärde sammanräkningen kommer Alfred och Anton att
delta med samma jämförelsetal som vid den föregående sammanräkningen dvs. 8 respektive 7. Dessutom tillkommer Carl med jämförelsetal 5 (10/2=5). Den fjärde sammanräkningen leder därför till
att Alfred förs upp som fjärde namn på valsedelsgruppens lista.
Vid den femte sammanräkningen kommer Anton att vara första
namnet på valsedlarna enligt både lista A och B. Antons jämförelsetal ska då beräknas genom att de båda grupperingarnas sammanlagda
röstetal, dvs. 30 (16+14) delas med Antons sammanlagda platstal från
lista A (2) och lista B (1) ökat med 1 dvs. 4. Grupperingarnas platstal fås genom att röstetalet delas med det jämförelsetal som gällde
för att respektive grupperings andra (för lista A= 16/8=2) och första
namn (för lista B= 14/14=1) skulle föras upp på listan (18 § femte
stycket). Anton kommer vid denna sammanräkning att ha jämförelsetalet 7,5 (30/4=7,5). Utöver Anton deltar endast Carl med samma
jämförelsetal som vid den förra sammanräkningen dvs. 5. Den femte
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sammanräkningen leder därför till att Anton förs upp som femte
namn på valsedelsgruppens lista.
Vid den sjätte och sista sammanräkningen kommer förutom Carl
endast Bea att delta eftersom det inte finns några namn kvar på valsedlarna som angett namn enligt lista A. Beas platstal beräknas genom
att röstetalet för lista B delas med Antons jämförelsetal vilket ger
platstalet 1,86 (14/7,5) och jämförelsetalet 4,89 (14/2,86). Carl har
som tidigare jämförelsetalet 5. Den sjätte och sista sammanräkningen
leder därför till att Carl förs upp som sjätte och sista namn på valsedelsgruppens lista.
Exemplet leder sammanfattningsvis till följande lista för valsedelsgruppen (jämförelsetalet inom parentes):
1. Anna (16)
2. Bodil (14)
3. Cecilia (10)
4. Alfred (8)
5. Anton (7,5)
6. Carl (5)

Exempel 3 – sammanräkning mellan flera listor
med sinsemellan gemensamma namn
I detta exempel kan valsedlarna delas upp i tre olika listor A, B och
C med följande namn.
A
Anna
Alfred
Anton

B
Anna
Cecilia
Bea

C
Cecilia
Carl
Cassandra

I detta exempel finns alltså gemensamma namn mellan lista A och
lista B och mellan lista B och lista C. Det finns, precis som i exempel 2, 16 valsedlar enligt lista A, 14 enligt lista B och 10 enligt lista C.
Vid den första sammanräkningen ska jämförelsetal räknas fram för
det första namnet på var och en av listorna. I detta exempel ska
listorna A och B ordnas i en gruppering för Anna eftersom hon är
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det första namnet på båda dessa listor (18 § andra stycket). Det kommer således att finnas två namn i sammanräkningen Anna (A och B)
och Cecilia (C). Anna kommer att ha jämförelsetalet 30 och Cecilia
kommer att ha jämförelsetalet 10. Den första sammanräkningen leder
därför till att Anna förs upp först på valsedelsgruppens lista.
Vid den andra sammanräkningen har listorna A och B inte längre
samma första namn, varför de får bilda varsin gruppering. Första
namnet för A är Alfred och för B är det Cecilia. Alfreds jämförelsetal
beräknas genom att grupperingens röstetal (16) delas med grupperingens platstal ökat med 1. Grupperingens platstal fås genom att röstetalet delas med det jämförelsetal som gällde för att Anna skulle föras
upp på listan dvs. 16/30=0,53. Alfred kommer att ha jämförelsetalet 10,45 (16/1,53=10,45). Eftersom Cecilia är första namnet både
för grupperingen som röstat enligt lista B och C ska hennes jämförelsetal beräknas genom att röstetalen för dessa grupperingar delas
med grupperingarnas platstal ökat med 1. Cecilias röstetal är 24
(14+10=24). Platstalet för lista B är 0,46 (14/30=0,46). Eftersom C
ännu inte fått något namn uppfört på listan är platstalet för den
grupperingen 0 (18 § femte stycket). Grupperingarnas sammanlagda
platstal är därför 0,46 (0+0.46=0,46) vilket ska ökas med 1. Cecilias
jämförelsetal beräknas därför till 16,43 (24/1,46=16,43). Den andra
sammanräkningen leder därför till att Cecilia förs upp som andra namn
på valsedelsgruppens lista.
De vidare sammanräkningarna enligt detta exempel kan genomföras enligt vad som tidigare angetts och kommer leda till att Alfred
har högst jämförelsetal vid den tredje sammanräkningen (10,45). Vid
den fjärde kommer Bea att ha högst jämförelsetal 7,56 (Beas platstal
är 14/16,43=0,85, jämförelsetalet 14/1,85=7,56). Vid den femte kommer Anton att ha högst jämförelsetal 6,32 (platstal 16/10,45=1,53,
jämförelsetal 16/2,53). Den sjätte och sista platsen kommer att tillfalla Carl med jämförelsetalet 6,25 (platstal 10/16,43=0,60, jämförelsetal 10/1,60=6,25).
Exemplet leder sammanfattningsvis till följande lista för valsedelsgruppen (jämförelsetalet inom parentes):
1. Anna (30)
2. Cecilia (16,43)
3. Alfred (10,45)
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4. Bea (7,56)
5. Anton (6,32)
6. Carl (6,25)
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kunskapskraven – aktivt stöd- och
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– En ny lag om företagsrekonstruktion.
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13. En teknikneutral grundlags
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.
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Kommunenheten
Sanja Moraca Roos
sanja.moraca.roos@regeringskansliet.se

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i
kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Aneby kommun
Arboga kommun
Barnens rätt i samhället
Bjuvs kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Eksjö kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Falkenbergs kommun
Falu kommun
Funktionsrätt Sverige

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Föreningen Sveriges socialchefer
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Uppsala
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Haparanda kommun
Huddinge kommun
Hällefors kommun
Härnösands kommun
Innovationsföretagen
Inspektionen för vård och omsorg
Integritetsskyddsmyndigheten
IT- och Telekomföretagen
Justitiekanslern (JK)
Kammarrätten i Stockholm
Karlshamns kommun
Karlstads kommun
Kungliga tekniska högskolan (Institutionen för Matematik)
Kungsbacka kommun
Landsorganisationen i Sverige
Lantmäteriet
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Lidingö kommun
Linköpings universitet (Centrum för kommunpolitiska studier)
Luleå kommun
Lunds universitet (Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan)
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Malmö kommun
Motala kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nynäshamns kommun
Oskarshamns kommun
Pensionärernas riksorganisation
Piteå kommun
Regelrådet
Region Skåne
Region Stockholm
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Jönköpings län
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Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksrevisionen
Robertsfors kommun
SmåKom (De små kommunernas samverkan)
Socialstyrelsen
Statskontoret
Stenungsunds kommun
Strömsunds kommun
Sundsvalls kommun
Svenska institutet för europapolitiska studier
Svenskt Näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation
Sveriges Kommunaljuridiska Förening
Sveriges Kommuner och Regioner
SPF Seniorerna
Säffle kommun
Teknikföretagen
Tjänstemännens centralorganisation
Transportstyrelsen
Ulricehamns kommun
Upphandlingsmyndigheten
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Uppsala kommun
Uppsala universitet (Juridiska institutionen)
Uppsala universitet (Matematiska institutionen)
Valmyndigheten
Växjö kommun
Åre kommun
Åtvidabergs kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25
augusti 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
sanja.moraca.roos@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/01444
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

John Ndure
Departementsråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-155
Tid:

2021-06-28 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 150
Bolagsverksamhet 2020 - Förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och inom ramen för de
kommunala befogenheterna
Diarienummer: RJL 2021/1315
Beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
 Bedömer att verksamheten i bolagen RJL Älghunden 4 AB, RJL
Tågdepån Nässjö AB, Smålands Turism AB, Bostadsbyggen AB,
TvNo Textil service AB och Almi företagspartner Jönköping AB
som bedrivits under 2020 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i
bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för den kommunala befogenheten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-10

1(2)

RJL 2021/1315

Regionstyrelsen

Beslut om bolagsverksamhet 2020 varit
förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och inom ramen för de
kommunala befogenheterna
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 bedömer att verksamheten i bolagen RJL Älghunden 4 AB, RJL Tågdepån
Nässjö AB, Smålands Turism AB, Bostadsbyggen AB, TvNo Textil
service AB och Almi företagspartner Jönköping AB som bedrivits under
2020 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Information i ärendet
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i bolag varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala befogenheten. Om styrelsen skulle finna att så inte är fallet ska
förslag lämnas till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Bedömningen omfattar de bolag där Region Jönköpings län innehar en betydande
andel; RJL Älghunden 4 AB (100 %) RJL Tågdepån Nässjö AB (100 %),
Smålands Turism AB (98 %), TvNo AB (49 %), Bostadsbyggen AB (50 %) samt
Almi företagspartner Jönköping AB (49 %). Skriftliga underlag för bedömningen
utgörs av årsredovisning samt revisionsberättelse från respektive bolag.
För alla bolag utom Almi företagspartner Jönköping AB finns fastställda
ägardirektiv. I ägardirektiven framgår ändamålet för bolaget. För Almi finns
istället en ägaranvisning där uppdrag och riktlinjer för verksamheten framgår.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2021/1315

En genomgång av årsredovisningarna och revisionsrapporterna visar att bolagen
bedrivit sin verksamhet utifrån det uppdrag man har vilket innebär att
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för den kommunala befogenheten.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-10

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-01
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RJL 2021/217

Regionstyrelsen

Budget 2022 Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. godkänner en utökning av budget 2022 för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden med 184 000 kronor.
2. uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom budgetram för
Region Jönköpings län 2022

Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tillskrivit medlemmarna i
förbundet om en utökning av budgeten för 2022 med 10 procent, vilket för Region
Jönköpings del utgör 184 000 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 2022 för samordningsförbundet. Den
samhällsekonomiska 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 2021 diskuterades en utökning om 10 procent
inför 2022. 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 184 000 kronor jämfört
med 2021.
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden behöver svar snarast.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2021/217

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-01
Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
daterad 2021-03-22

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

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

Till
Region Jönköpings län
KS i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd

Fråga om ökning av medlemsbidragen från 2022
2021-02-26 hölls två medlemssamråd, dels om förbundens arbete i länet, dels om
Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens ekonomi. Bildspel och
minnesanteckningar från samrådet om förbunden i länet finns på förbundens
gemensamma hemsida (se nedan). Minnesanteckningar och bildspel från samrådet
om vårt förbund bifogas.
På mötena påmindes vi alla om att satsade medel i Finsam snabbt kommer tillbaka
till parterna i form av ökad delaktighet och tillväxt, minskade samhällskostnader
och ökade intäkter i form av skatter.
På mötet om vårt förbund diskuterades en plan för ökad budget med 10% per år
som förbundets styrelse tog fram vid sitt möte i november 2020. Målet är att kunna
ta vara på hela det ekonomiska utrymme som staten erbjuder vårt förbund enligt
fördelningsmodellen. Under mötet ställde sig representanterna för alla berörda
kommuner och Region Jönköpings län bakom planen.
Här är en formell förfrågan, så att varje part kan bekräfta att man är beredda att
planera med den föreslagna ökningen av budgeten. Enligt lagstiftningen gäller en
fast fördelning av förbundets budget mellan stat (50%), region (25%) och
kommuner (25%). Alla parter behöver därför enas. Staten kommer, vad som är känt
nu, att erbjuda förbundet ungefär samma summa de närmaste åren som inför 2021:
ca 5.5 milj kr. För förbundet skulle det innebära nya budgetmedel om ca 11 milj per
år jämfört med 7,3 milj kr under 2021.
Vad ökningen innebär per part syns i bifogade dokument.
Frågan som vi önskar få besvarad är:
Är ni beredda att utöka medlemsbidraget till förbundet med 10% per år tills
förbundet tar tillvara hela utrymmet från staten, om övriga berörda
medlemmar också gör det?
Svar önskas per mail eller brev så snart som möjligt, senast 2021-05-31
Jönköping 2021-03-22
Klas Rydell
Ordförande

Peter Hedfors
Förbundschef

____________________________________________________________________________
Postadress:
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Tändsticksgränd 23
Jönköping

Telefon:
072-741 58 00
Hemsida:
www.finsamjonkopingslan.se

Organis.nummer:
222000-2428
Bankgiro:
221-1381
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Sammanträdesdatum

Minnesanteckningar

2021-02-26

Medlemssamråd om Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Tid:

11.00 – 11:30

Plats:

Teams

Närvarande:

Camilla Nohammar
Christer Rube
Christer Sjöberg
Gert Jonsson
Hans Jarstig
Håkan Sandgren
Johanna Buchalle
Maria Frisk
Klas Rydell
Peter Hedfors

Försäkringskassan
Mullsjö
Jönköping
Vaggeryd
Habo
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Arbetsförmedlingen
Region Jönköpings län
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Inledning och dagordning
Mötet följde direkt efter ett gemensamt medlemssamråd för länets tre förbund.
Klas Rydell välkomnade alla och öppnade mötet.
Dagordning för mötet fastställdes.
Till ordförande för mötet valdes Klas Rydell och till sekreterare Peter Hedfors.

Ökad budget för förbundet kommande åren
Vice ordförande i förbundet Håkan Sandgren, Region Jönköpings län, presenterade det förslag
till stegvis ökning av budgeten de kommande åren med 10% per år som styrelsen beslutade
om på sitt möte i november. Planen innebär att förbundet från år 2026 kan ta vara på hela det
utrymme som staten erbjuder enligt nuvarande fördelningsmodell. Sandgren förklarade bl a
att det är viktigt att de i målgruppen för Finsam som bor i förbundets område får samma
möjligheter till stöd som boende i andra delar av landet.
Förbundschef påminde om vilka olika verksamheter som förbundet finansierar idag och vad
som planeras av ny verksamhet, som möjliggörs om budgeten ökar enligt planen. Det berör
till exempel unga med samsjuklighet (missbruk och ohälsa), och en förrehabilitering för
personer som inte klarar 10 timmars aktivitet per vecka.
Styrelsens förslag till plan diskuterades.
Var och en av de närvarande från kommunerna och regionen förklarade att de är beredda att
ställa sig bakom den planerade ökningen av budgeten om övriga parter bidrar med sin del.
Alla behöver dock få sig tillsänt underlag för att kunna fatta nödvändiga politiska beslut.

 Signerat

2021-03-24 12:40:14 UTC

Oneflow ID 1724213

Sida 1 / 3
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Sammanträdesdatum

Minnesanteckningar

2021-02-26

Beslut
Att ställa sig bakom styrelsens plan att öka budgeten 10% per år tills hela det erbjudna
budgetutrymmet från staten tas tillvara,
Att uppmana förbundet att skicka lämpligt beslutsunderlag till kommunerna och regionen.

Övriga frågor och avslut
Det fanns inga övriga frågor.
Klas Rydell tackade alla för engagemanget och avslutade mötet.

 Signerat

2021-03-24 12:40:14 UTC

Oneflow ID 1724213

Sida 2 / 3

Deltagare
SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

2021-03-23 15:27:13 UTC

Peter Hedfors

Datum

samordning.sv@jonkoping.se
Leveranskanal: E-post

KLAS RYDELL Sverige

Signerat med SMS

2021-03-24 12:40:14 UTC

Klas Rydell

Datum

klas.rydell@forsakringskassan.se
+46709173542
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2021-03-24 12:40:14 UTC

Oneflow ID 1724213

Sida 3 / 3

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-02
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RJL 2021/1464

Regionstyrelsen

Budget 2022 Höglandets
samordningsförbund
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
1. godkänner en utökning av budget 2022 för Höglandets samordningsförbund
med 15 500 kronor.
2. uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen inom budgetram för
Region Jönköpings län 2022.

Sammanfattning
Höglandets samordningsförbund har tillskrivit medlemmarna i
förbundet om en utökning av budgeten för 2022, vilket för Region
Jönköpings del utgör 15 500 kronor.

Information i ärendet
Skrivelse från Höglandets samordningsförbund har inkommit. I
skrivelsen ställs frågan om Region Jönköpings län kan ställa sig bakom en
utökning av budgeten för 2022 för samordningsförbundet. Av skrivelsen framgår
att det utifrån information från Försäkringskassan finns möjlighet att förstärka
budgeten inför 2022 under förutsättning att Region Jönköpings län och
Höglandets sex kommuner bidrar med samma mängd medel.
Den samhällsekonomiska 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.
För Region Jönköpings län innebär det en ökning med 15 500 kronor jämfört
med 2021.
Höglandets samordningsförbund behöver svar senast den 27 augusti.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2021/1464

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-02.
Skrivelse från Höglandets samordningsförbund
daterad 2021-06-29.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret-ekonomi
Regionledningskontoret-folkhälsa och sjukvård
Höglandets samordningsförbund
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

2021-06-29

Till
Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda kommun samt
Region Jönköpings län
Äskande av utökade medel inför 2022
Enligt den av medlemmarna godkända förbundsordningen ska medlemmarna lämna
bidrag till Höglandets samordningsförbund för att täcka förbundets kostnader.
Verksamheten ska, enligt lag*, finansieras till 50 % av staten (Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen), 25 % av Region Jönköpings län och 25 % av kommunerna på
Höglandet.
Enligt information från Försäkringskassan finns möjlighet att förstärka budgeten inför
2022 under förutsättning att Region Jönköpings län och Höglandets sex kommuner
bidrar med samma mängd medel. Enligt detta kan förbundets budget öka med 62 000
SEK. Förändringen i nivå/part ses i nedanstående tabell.
Bidrag
2021

Utökat bidrag
2022

Förändring

FK/AF

3 996 000

4 027 000

31 000

Region Jönköpings län

1 998 000

2 013 500

15 500

Aneby kommun

119 880

120 810

930

Eksjö kommun

299 700

302 025

2 325

Nässjö kommun

559 440

563 780

4 340

Sävsjö kommun

199 800

201 350

1 550

Tranås kommun

339 660

342 295

2 635

Vetlanda kommun

479 520

483 240

3 720

7 992 000

8 054 000

62 000

Fördelning

Summa

Försäkringskassan önskar besked senast 2021-08-31 om förbundet vill utöka sitt
äskande vilket innebär att besked måste lämnas till förbundet senast 2021-08-27.
Besked lämnas enklast via e-post till hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se.
Sebastian Hörlin
Ordförande

Britt-Marie Vidhall
Förbundschef

* Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Höglandets Samordningsförbund
c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön
076-723 31 17
hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se
www.finsamjonkopingslan.se

Org.nr:
222000-2907
Bankgiro: 797-7333

2021-07-07

RJL 2021/1341

Förvaltningsnamn
Regionstyrelsen

Val att förrätta vid regionstyrelsens
sammanträde 17 augusti
Upphandlingsdelegationen Ledamot

Jon Hammarin-Heinpalu, MP

Länsrådet för
funktionsnedsättningar

Jon Hammarin-Heinpalu, MP

Ordförande

