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Grundläggande
värderingar

Kundorientering
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga 
att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. De 
externa och interna kundernas uttalade och underförstådda 
behov, krav, önskemål och förväntningar ska vara vägledande 
för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Engagerat ledarskap
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rum-
met krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från 
varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange 
riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i indi-
viders 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 kompetens- 
utvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individu-
ellt 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 effek-
tivitet, bättre miljö, nöjdare kunder 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 sam-
hälle och miljö.

Processorientering
Organisationens verksamhet ska ses som processer som 
skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar 
till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbets-
organisation, och lägger grunden för kundorienterad verk-
samhetsutveckling.

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 kunder och leve-
rantörer ska engageras.

Ständiga förbättringar
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och för-
nyelse 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 upp-
nås. 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 kundernas behov av avgörande be-
tydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leve-
rans 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 tillfredställa sina kunder.

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 kunder, leverantörer, part-
ners, ägare och huvudmän.
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2012 – ett riktig bra år i vår verksamhet
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INLEDNING

I början av 2013 har vi kunnat glädjas över resul-
tat från 2012. Länssjukhuset Ryhov och Värnamo 
sjukhus placerade sig som etta och fyra i klassen 
mellanstora sjukhus i Dagens Medicins jämförelse. 
Höglandssjukhuset har fått Svenska Hygienpriset.

Länets invånare rankar verksamheten högt och 
ibland högst av alla i nationella patientenkäter, 
vårdbarometern och kundundersökning i kollek-
tivtrafiken.

I årsredovisningens Året i korthet får du snabbt 
en bild av några av de viktiga händelserna under 
2012. När du bläddrar vidare, kan du läsa om och 
se bilder från de olika delarna i vår verksamhet 
och hur vi tillsammans arbetat med det uppdrag 
landstingsfullmäktige beslutade om i november 
2011. I slutet redovisar vi alla mål och hur vi 
lyckats nå dem.

En hög andel av målen har nåtts och inom många 
områden har det skett förbättringar. De finan-
siella målen är uppfyllda med ett positivt resultat 
på 374 miljoner kronor.

Samtidigt arbetar vi med förbättringar. Idéer och 
lust till förnyelse är det viktigaste vi har för att 
möta framtidens utmaning – bättre verksamhet 
till länets invånare till lägre kostnader.

Vi är stolta över det fina arbete som görs och vill 
tacka alla som i och tillsammans med Landstinget 
arbetar så engagerat för ett bra liv i ett attraktivt 
län.

Håkan Jansson                      Agneta Jansmyr
Landstingsstyrelsens             Landstingsdirektör
ordförande



År 2012 i korthet 

Premiär för länets första blodbuss
I slutet av maj rullade Landstingets första blodbuss ut på 
länets vägar. Tack vare blodbussen blir det enklare för 
länets 7 000 blodgivare att ge blod. Förhoppningen är 
att bussen leder till fler blodgivare, för det behövs alltid 
nya. I första hand besöks orter utan andra möjligheter att 
lämna blod. Blodbussen, som kostade 1,7 miljoner kronor, 
är bemannad med två biomedicinska analytiker och kan ta 
emot tre blodgivare samtidigt. Blodgivning i bussen fung-
erar på samma sätt som på blodcentralen – och självklart 
bjuds givarna på fika.

Kommunerna tog över hemsjukvården 
2012 förberedde sig Landstinget på att lämna över och 
kommunerna på att ta över ansvaret för hemsjukvår-
den från 1 januari 2013. Förändringen berörde drygt  
5 000 länsinvånare, inskrivna i hemsjukvården, som även 
i fortsättningen ska utmärkas av att vara trygg och säker 
och fungera dygnet runt. Samverkan inför övergången 
fungerade bra och de många arbetsgrupperna gjorde ett  
fantastiskt arbete. De flesta av de omkring 360 lands-
tingsanställda valde att fortsätta i hemsjukvården hos 
länets kommuner.

ÅR 2012 I KORTHET

Samlad strokevård – ett steg in i framtiden
Den geriatriska vården på Höglandet har koncentrerats till 
Eksjö. Det ger förutsättningar för att utveckla vården för  
äldre med flera sjukdomar. I maj invigdes hus 36, där den 
nya strokeenheten erbjuder säker strokevård med kortare  
vårdtider, färre inläggningar och återinläggningar. Huset  
rymmer även dialysenhet, medicinsk vårdenhet och sjukhus- 
kök, där 6 000 portioner lagas per vecka. Investeringen på  
drygt 200 miljoner kronor ingår i generalplanen för Hög-
landssjukhuset. Landstinget har även investerat i en hybrid-
sal för 45 miljoner kronor på sjukhuset.

Länets första barn- och ungdomshälsa
I augusti 2013 öppnade länets första mottagning för barn 
och ungdomar 6 och 18 år med lindrig psykisk ohälsa på 
Huskvarna vårdcentrum. Här kan barn och ungdomar i 
Jönköping, Mullsjö och Habo få stöd, råd och behandling 
vid ångest, stress, oro, kriser eller relationsproblem. Även 
föräldrar kan vända sig hit. På barn- och ungdomshälsan 
arbetar personal från Landstinget och socialtjänsten i 
Jönköpings kommun sida vid sida och ofta tillsammans. 
Här finns psykologer, socionomer, barnsjuksköterska och 
barnläkare.
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ÅR 2012 I KORTHET

Ungas tandhälsa allt bättre
Tandhälsan hos barn och ungdomar fortsätter att förbätt-
ras. Allt fler ungdomar har inga hål (= kariesfria) i tänderna. 
2012 hade andelen kariesfria 19-åringar ökat till 43 procent. 
Men 12-åringarna har ännu bättre tandhälsa och redan för-
ra året var den var bäst i Sverige. 2012 var 75 procent av 
12-åringarna kariesfria. Nytt för 2012 är att Folktandvården 
började erbjuda sina patienter att boka tid eller boka om 
sin tid via Mina vårdkontakter. Först ut var Folktandvården 
Vråen, som i september började testa e-tjänsten många 
väntat på.

Samtal om hälsan
Om man vårdar det friska genom goda levnadsvanor ökar 
chansen till längre och friskare liv! Från och med 2012 får 
alla länsinvånare som fyller 40, 50 eller 60 år erbjudande 
från sin vårdcentral om att prata om sin hälsa vid ett så 
kallat hälsosamtal. Tanken är att uppmärksamma fler på 
hur levnadsvanor påverkar hälsan. Första året med hälso-
samtal tackade 3 168 personer ja. De fick ta blodprov, väga 
sig, ta blodtryck och svara på frågor om sina levnads- 
vanor. Resultaten samlas i en personlig hälsokurva som 
visar eventuella risker och vad man kan göra åt dem. 

Rejäl satsning på kollektivtrafiken till 2025
1 januari 2012 blev Jönköpings Länstrafik en förvaltning 
inom Landstinget, som då fick ansvaret för den regionala 
busstrafiken och tågtrafiken. Med det nya programmet för 
den regionala trafikförsörjningen görs en rejäl satsning för 
att knyta ihop resandet i länet till ett väl fungerande nät. 
Kärnan i programmet är hög turtäthet och korta restider 
så att fler kan åka kollektivt med tåg eller buss. Målet är 
att öka antalet resor med 60 procent till 2015 – och om fler 
reser kollektivt minskar vår negativa påverkan på miljön.

Grattis till Sveriges bästa sjukhus!
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är Sveriges bästa sjuk-
hus i kategorin mellanstora sjukhus, enligt nyhetstidningen 
Dagens Medicin. Sjukvårdsdirektör Ann-Marie Schaffrath 
är både glad och ödmjuk inför placeringen: Vi har en bra 
grund att stå på och vi kan alltid bli bättre! Jämförelsen ger 
skjuts i den fortsatta utvecklingen av vården. Hon lyfter 
fram det goda samarbetet inom sjukhuset och alla duktiga 
chefer och medarbetare som verkligen vill åstadkomma det 
bästa för patienterna. Värnamo sjukhus blev fyra i samma 
jämförelse.
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Landstingets kostnader

Landstinget styrs demokratiskt
Landstingsfullmäktige beslutar om Landstingets verksam-
het i stort och är Landstingets högsta beslutande instans. 
De 81 ledamöterna väljs vart fjärde år i allmänna val.

Den politiska ledningen 2011–2014: Moderaterna 21, Krist-
demokraterna 11, Centerpartiet 7, Folkpartiet 4 och Miljö-
partiet 3 ledamöter i landstingsfullmäktige.

Övriga partier: Socialdemokraterna 28, Sverigedemokra-
terna 4 och Vänsterpartiet 3 ledamöter i landstingsfullmäk-
tige. 

Under landstingsfullmäktige arbetar utskotten, patient-
nämnden och landstingsrevisionen. Det finns ett hälso- och 
sjukvårdsutskott i respektive länsdel samt ett allmänpoli-
tiskt utskott. Utskotten ska bland annat fånga upp syn-
punkter och idéer från länsborna. Patientnämnden stödjer 
och hjälper patienter i den offentliga vården. Landstings-
revisionen granskar verksamhet och redovisning.

Landstingsstyrelsen med 15 ledamöter från Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Socialdemo-
kraterna och Miljöpartiet ser till att landstingsfullmäktiges 
beslut genomförs. Under landstingsstyrelsen arbetar fyra 
delegationer; planeringsdelegationen, lönedelegationen, 
tekniska delegationen samt regionala utvecklingsdelega-
tionen.

Landstingets organisation
Landstingsdirektören är högsta chef för Landstinget och 
förvaltningschef på Landstingets kansli. Landstingsdirektö-
ren är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och 
rapporterar till landstingsstyrelsen. 2012 organiserades 
Landstingets verksamhet i elva förvaltningar: Höglandets 
sjukvårdsområde, Jönköpings sjukvårdsområde och Vär-
namo sjukvårdsområde, Vårdcentralerna Bra Liv, Medicinsk 
diagnostik, Folktandvården, IT-centrum, Regional utveck-
ling, Landstingsfastigheter, Länstrafiken och Landstingets 
kansli.
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Jönköpings län
31 december 2012 bodde 339 116 personer i Jönköpings 
län. Länet består av 13 kommuner och är Sveriges sjätte 
största, sett till antalet invånare. Inom 35 mils radie bor 80 
procent av Sveriges befolkning.

Vård och tandvård 2012:
• 52 vårdcentraler, varav 21 ägs och drivs av privata vård- 
 givare.
•  Tre sjukhus med akutmottagningar och specialistsjuk- 
 vård
•   Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Värnamo sjukhus och  
 Höglandssjukhuset med kliniker i Nässjö och Eksjö.
•  27 allmäntandvårdskliniker 
•   Medicinsk diagnostik med radiologi, klinisk fysiologi 
 och laboratoriemedicin.
•  Odontologiska Institutionen med specialisttandvårds- 
 kliniker i Jönköping, Nässjö och Värnamo.

Dessutom
• Folkhögskolor och naturbruksgymnasier
• Länstrafiken
• Smålands Musik och Teater
 
Landstingets ekonomi
Landstinget omsatte 10,1 miljarder kronor 2012.

Landstingsskatten
Länets invånare betalade 11 kronor för varje intjänad  
hundralapp.

Landstingets intäkter 2012
62 procent av Landstingets inkomster var landstingsskatt, 
22 procent kom från staten, 12 procent från försäljning av 
material, varor och tjänster, 3 procent från patientavgifter 
och 1 procent var finansiella intäkter.

Landstingets kostnader
• Hälso- och sjukvård: 92 procent
• Länstrafik och regionalpolitiska insatser: 6 procent
• Kultur: 2 procent

Landstingets sjukvård en vanlig dag kostar cirka 19 miljoner 
kronor
• 6 200 får sjukvårdande behandling
• 1 700 besöker läkare på vårdcentral
• 1 300 besöker specialistläkare
• 200 läggs in på sjukhus
• 800 röntgas
• 11 barn föds

Vårdstatistik 2012
• Vårdcentralerna: 435 895 läkarbesök och 576 408 övriga 
  besök
• Hemsjukvården: 4 179 läkarbesök och 415 065 övriga 
 besök
• Barnhälsovården: 82 770 läkarbesök
• Kvinnohälsovården: 65 213 besök 
• Sjukhusen: 344 259 läkarbesök och 349 766 övriga  
 besök (varav psykiatrin 20 732 läkarbesök och 97 654 
 övriga besök)
• Folktandvården: 60 231 barn och 91 439 vuxna behand- 
 lades inom allmäntandvården och 64 041 besökte spe- 
 cialisttandläkare
• Landstingets sjukhus har 841 vårdplatser inom somatisk 
 (kroppslig) specialistvård, (i snitt 4,4 vårddagar/pa- 
 tient) och 151 vårdplatser inom psykiatriskt specialist- 
 vård (i snitt11,8 vårddagar/patient)
• 4,1 miljoner laboratorieanalyser.

Landstingets medarbetare 31 december 2012
• 9 322 tillsvidareanställda och 707 visstidsanställda inom 
 cirka 100 olika yrken.
• Tjänstgöringsgrad: I genomsnitt 93,7 procent
• Medelålder: 47,7 år
• Andel kvinnor: 81 procent
• Personalomsättning: 6,1 procent exklusive pensioneringar  
 och 9,1 procent inklusive pensioneringar
• Sjukfrånvaro: 3,6 procent.
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Regional utveckling, folkhälsa och turism förenas när 60 mil vandringsleder i Jönköpings län ska restaureras och 
utvecklas för att bli mer tillgängliga och intressanta för alla. Vandringslederna har nära till kollektivtrafik, vacker 
natur- och kulturbygd och är typiska för det småländska landskapet. Upprustningen sker tillsammans med läns-
styrelsen, Regionförbundet och Smålands Turism – och för projektledaren Lotta Tornler är det rena drömjobbet att 
få fler att komma ut och röra sig i naturen.



FÖR ETT BRA LIV I ETT ATTRAKTIVT LÄN s. 12–16



Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, 
utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur 
och ett rikt kulturliv är attraktivt och skapar för-
utsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får 
människor att söka sig till länet för arbete och ut-
bildning och det får dem att stanna. Landstinget 
stöder aktivt projekt och organisationer som bidrar 
till länets tillväxt.

Landstinget arbetar hälsofrämjande och medbor-
garna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa 
möjliga värde och kvalitet och med samma för-
utsättningar i hela länet. Förebyggande insatser 
ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en 
självklar del i all vård och behandling. Frågor om 
levnadsvanor och livsstil ska ingå naturligt i varje 
patientmöte, utifrån en helhetssyn på patienten.

Behov av och efterfrågan på Landstingets hälso- 
och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya diagnos-

tekniker, behandlingsmetoder och nya läkemedel 
skapar ökad efterfrågan. Nya grupper kan få be-
handling och det leder till större behov av resurser, 
även om kostnaden för själva behandlingen mins-
kar. Allt fler människor blir allt äldre, vilket ökar 
kostnaderna för vård och omsorg. Därför finns det 
starka skäl att arbeta för ett effektivare omhänder-
tagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder i 
vården. En förutsättning för att lyckas är att vården 
ges i samverkan med patienten och närstående.

För att främja folkhälsa krävs insatser inom om-
råden som ligger utanför Landstingets direkta 
verksamhet. De satsningarna görs i samverkan 
med länets kommuner, statliga myndigheter och 
organisationer. Inte minst förtjänar de ideella in-
satserna att uppmärksammas. Det är också ange-
läget att Landstinget står för ett starkt engage-
mang i frågor som handlar om demokrati, politik 
och politikens arbetsformer.

FÖR ETT BRA LIV I ETT ATTRAKTIVT LÄN

För ett bra liv i ett attraktivt län

12

Landstingets verksamhet ska förverkliga visionen För ett bra liv i ett attraktivt län.

Landstingets verksamhet har två huvudområden – hälso- och sjukvård och regional 
utveckling. Båda områdena har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa, 
liksom för länets attraktivitet och utveckling.



FÖR ETT BRA LIV I ETT ATTRAKTIVT LÄN

 13 

Övergripande strategiska mål

Ändamålet med Landstingets verksamhet bestäms 
ytterst utifrån demokratiska beslut om vilka be-
hov som ska tillgodoses och de mål som sätts för 
dessa. Landstingets övergripande strategiska mål 
ska ge länets invånare förutsättningar för ett bra 
liv i ett attraktivt län. Verksamhetens effektivitet 
ska värderas utifrån hur väl målen nås, det vill säga 
det värde som skapas för invånarna, i förhållande 
till insatta resurser. De fem första målen avser en 
ändamålsenlig verksamhet och det sjätte vilket 
finansiellt mål som ska nås för att verksamheten  
ska tryggas på lång sikt. 

Tillsammans med vision och övergripande strate-
giska mål utgör Landstingets 13 värderingar grund 
för verksamheten.
 
Landstingsfullmäktige har formulerat följande över-
gripande strategiska mål för 2012.

En sammanfattande beskrivning görs för varje 
område utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer 
samt måluppfyllelse. 

Bra folkhälsa 
Landstinget ska arbeta hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande för länsinvånarnas hälsa och 
livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete ska bedrivas 
i samarbete med berörda aktörer.

Måluppfyllelse:
Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete är naturliga 
och inarbetade delar i verksamheten, som också ständigt 
utvecklas bland annat genom att delta i nätverket Hälso- 
främjande sjukhus och vårdorganisationer. Ohälsotalet 
2012 har minskat med 0,5 dagar och är det sjunde läg-
sta i landet. Tandhälsan är god hos länets ungdomar,  
43 procent av 19-åringarna är kariesfria mot 31 procent 
i riket. Även bland 12-åringarna är andelen karies- 
fria större än i riket. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt 
arbete som fortsätter tillsammans med länets kommu-
ner. Från 2012 erbjuds alla 40-, 50- och 60-åringar 
hälsosamtal.

God vård
Landstingets hälso- och sjukvård och tandvård ska 
vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra 
bemötande, efter vars och ens behov, med rätt kom-
petens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behand-
ling. Antalet misstag, brister och fel i Landstingets 
tjänster ska minimeras. Det leder till en pålitlig och 
säker vård med bästa möjliga kliniska resultat.

Måluppfyllelse:
Den nationella patientenkäten och andra undersök-
ningar visar att patienterna inom många områden 
är nöjda med vården och i primärvården är resultaten 
bland de främsta i landet. Etik- och bemötandefrågor 
är ständigt i fokus.  Tillgängligheten utvecklas posi-
tivt. Arbetet med jämlik vård integreras i pågående 
utvecklingsarbete. Öppna jämförelser visar på goda 
kliniska resultat inom många områden – sammantaget 
bland de bästa i landet och resultatet har förbättrats 
i 61 procent av jämförbara indikatorer Patientsäker-
hetsarbete är högt prioriterat och inom vårdhygien 
visas de bästa resultaten i landet. Misstag och fel som 
vårdskador dokumenteras, analyseras och åtgärdas 
systematiskt. Dessa frågor av stor vikt och förbätt-
ringsarbeten fortsätter under 2013.

Regional utveckling
Landstinget ska medverka till ett län med bra miljö, 
goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjlig-
heter, utbyggd infrastruktur och rikt kulturliv.

Måluppfyllelse:
Inom områdena utbildning, kultur, miljö och trafik är 
måluppfyllelsen hög. Länstrafiken är en av Landstingets  
verksamheter från 1 januari 2012. En resandeökning 
liksom en ökning av andel nöjda resande kan ses. Arbete  
med att bilda en regionkommun i länet pågår.

Kostnadseffektivitet
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga re-
sursinsats. Riksdagens beslutade kostnadseffektivi-
tetsprincip säger att vid val mellan olika verksamheter 
eller åtgärder ska en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt eftersträvas, mätt som förbättrad hälsa och 
höjd livskvalitet.

Måluppfyllelse:
Landstinget har bland de lägsta sjukvårdskostnaderna 
och lägsta läkemedelskostnader per invånare. En av de 
stora utmaningarna är att förbättra hälsa och vård med 
bibehållna eller lägre kostnader. Verksamhetens problem 
att hålla sin budget möts med aktivt arbete med analyser, 
åtgärdsplaner och uppföljning. En kraftsamling som om-
fattar hela verksamheten pågår för att minska kostnader 
genom ändrade arbetssätt och minskat slöseri.

Systemsyn/förbättring/förnyelse
Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemen-
sam systemförståelse, för att möjliggöra bästa 
möjliga resultat i en allt mer komplex verksamhet. 
Arbetet med att förbättra och förnya processer och 
arbetssätt stimuleras, för en effektiv och uthållig 
verksamhet.



Måluppfyllelse:
Gemensam systemförståelse är viktig inom Landstinget, 
men också tillsammans med kommuner och andra aktörer. 
Ständiga förbättringar är en naturlig del i verksamheten 
och stöd ges bland annat i form av utbildning. Nytillträdda 
chefer introduceras i hög grad i förbättringsarbetet, vilket 
är viktigt för att ta tillvara utvecklings- och kvalitets- 
arbete. Arbetet med förbättring och förnyelse är integrerat 
i hela verksamheten och utvecklas kontinuerligt.

Långsiktig och uthållig finansiering
För att långsiktigt trygga verksamhetens finan-
siering utan skattehöjning ska årligen ett resultat 
på minst 2,0 procent av skatteintäkter och stats-
bidrag uppnås. Genom denna resultatnivå bedöms 
Landstinget att med egna medel kunna finansiera 
nödvändiga investeringar och därutöver ett visst 
ökat sparande för pensioner som intjänats före 
1998.

Måluppfyllelse:
Målet nås 2012 – resultatet är 121 miljoner kronor över 
budget, vilket motsvarar ett resultat på 4,7 procent.

Hur Landstinget styr mot vision 
och övergripande strategiska mål
Utgångspunkt för Landstingets styrning är att 
uppnå en god hushållning. Det innebär att verk-
samheten bedrivs ändamålsenligt och kostnads-
effektivt och med en finansiering som långsik-
tigt garanterar verksamheten utan skattehöjning. 
Offentliga medel används för att skapa värde för 
medborgarna genom god hushållning.

Budgeten och flerårsplanen är Landstingets vikti-
gaste styrdokument. I budgeten formuleras vision 
och mål, samt handlingsplaner för hur områden 
ska förbättras och utvecklas. Målen ska vara så 
konkreta att de kan brytas ned till den nivå där de 
ska genomföras.

Som hjälpmedel för styrning använder Landstinget 
Balanced Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det 
som är strategiskt viktigt och innebär att verksam-
heten beskrivs, planeras och följs ur de fem perspek-
tiven medborgare och kund, process och produktion, 
lärande och förnyelse, medarbetare samt ekonomi. 
Ett arbete med att utveckla det övergripande led-
ningssystemet pågår.

För att stimulera bästa möjliga kvalitet för till-
gängliga resurser finns ett rörligt kvalitetsersätt-
ningssystem som komplement till anslagsfinan-
sieringen. 2012 omfattade ersättningssystemet  

2 procent av ramen för den specialiserade soma-
tiska och psykiatriska vården. Denna utveckling 
av styrprocessen har varit framgångsrik genom att 
arbetet med måluppfyllelse inom viktiga områden 
har stimulerats. Under 2012 har en ny ersättnings-
modell inom specialiserad vård tagits fram och 
den tas i bruk 2013. 

Via månadsuppföljning, delårsrapporter, årsredovis-
ningen och i dialoger följs löpande hur väl Lands-
tinget lever upp till målen i budget och verksamhets-
plan.

Landstingsstyrelsen följer måluppfyllelsen varje 
månad och begär även kompletterande informa-
tion om verksamheten, dess utveckling och aktu-
ella åtgärdsplaner. Under året ges vid behov nya 
uppdrag inom nya områden eller för att förbättra 
måluppfyllelsen.

God hushållning 2012
Det finns inte någon enkel definition eller något 
enkelt mätvärde på vad som kan anses vara god 
hushållning, varken verksamhetsmässigt eller fi-
nansiellt. Bedömningen av om god hushållning 
nåtts grundar sig dels på hur verksamheten ut-
vecklats i förhållande till landstingsfullmäktiges 
mål, dels hur verksamhetens resultat förhåller sig 
till landstingssektorn i övrigt.

I övergripande strategiska mål och de följande av-
snitten för Landstingets huvudområden, hälso- och 
sjukvård och regional utveckling, redovisas hur 
verksamheten har utvecklats och om de mål som 
landstingsfullmäktige angett för verksamheten 
kunnat nås. I Tabell 1 på sidan 15 redovisas ett sam-
mandrag av resultaten för Landstingets mätetal.

85 procent av målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda 
2012. Motsvarande siffra 2011 var 82 procent. Se  
Tabell 2 sidan 15. 

19 mätetal har bättre resultat 2012 än 2011 och  
14 tal har resultat i samma nivå som 2011. Det inne-
bär att 65 procent av de mätetal som kan jämföras 
med 2011 har resultat i samma nivå eller bättre.  
18 mätetal har sämre resultat.

Målen är högt satta och omprövas varje år för att vara 
en utmaning. Många faktorer i organisationen och 
i omvärlden kan förändra förutsättningarna under 
året. Därför är det inte realistiskt att nå målen inom 
alla områden. I områden där målen inte nås, sker 
analys och vid behov tas åtgärdsplaner fram.

FÖR ETT BRA LIV I ETT ATTRAKTIVT LÄN
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Underlag för att bedöma hur väl Landstingets 
verksamhet faller ut i en nationell jämförelse har 
förbättrats sedan Sveriges Kommuner och Lands-
ting började med Öppna jämförelser.

Av Öppna jämförelser framgår att Landstinget 
jämfört med övriga landsting har en bra verksam-
het till relativt låg kostnad. Av de indikatorer i 
2012 års rapport som är möjliga att jämföra med 
tidigare år har det faktiska resultatet i Landstinget 
förbättrats i 61 procent av indikatorerna.

2012 klarade Landstinget de finansiella målen för 
god hushållning. En bedömning av långsiktig-
het och uthållighet ska inte isoleras till ett enskilt 
år, utan måste göras för flera år och helst över en 
konjunkturcykel. Landstinget har för den gångna 
femårsperioden uppnått resultat som i genomsnitt 
uppgår till 3,5 procent, det vill säga en resultatnivå 
med god marginal.

Mot denna bakgrund görs bedömningen att 
Landstinget har en god hushållning, både verk-
samhetsmässigt och finansiellt.

Befolkning
Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan 
på Landstingets tjänster, dels storleken på skatte-
intäkter, generella statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning. Den 31 december 2012 hade 
Jönköpings län 339 116 invånare – en ökning med  

1 220 invånare jämfört med 2011. Den norra läns-
delen har ökat med 1 260 invånare. Den södra läns-
delen minskade med 116 invånare och den östra 
länsdelen ökade med 76 invånare.

Jönköpings län har en långsiktigt positiv befolk-
ningsutveckling med i genomsnitt 1 100 invånare 
per år de senaste fem åren. Ökningen är koncen-
trerad till de norra länsdelarna, medan de östra 
och södra länsdelarna i stort sett haft oförändrade 
befolkningstal de senaste fem åren.

Jämfört med rikets 5,2 procent har länet en högre 
andel personer som är 80 år eller äldre. Det indikerar 
att det finns ett större behov av hälso- och sjukvård 
i länet jämfört med riket. Andelen 80 år och äldre 
uppgick den 31 december 2012 till 5,9 procent för 
länet som helhet. Motsvarande andel för den östra 
länsdelen var 6,9 procent, för den södra länsdelen  
5,7 procent och för den norra länsdelen 5,3 procent. 

Andelen personer med utländsk bakgrund var 
17 procent den 31 december 2012. (Med ut-
ländsk bakgrund menas utrikes födda samt födda 
i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.)  
Genomsnittet för riket var 20 procent. Variationen 
inom länet är stor. Lägsta andelen personer med 
utländsk bakgrund fanns i Habo kommun med 
8 procent och högsta andelen hade Gnosjö kom-
mun med 27 procent.

Tabell 2  Förändring av resultat i mätetal mellan 2011 och 2012.

Värdering    Antal mått      Procent

Resultatet är bättre än 2011    19  37 %
Resultatet är i nivå med 2011    14  28 %
Resultatet är sämre än 2011    18  35 %

Tabell 1  Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Värdering    Antal mått                 Procent 2012 (2011)

Målet är uppfyllt    34  56 % (52 %)
Målet är delvis uppfyllt    18  29 % (30 %)
Målet är inte uppfyllt    9  15 % (18 %)



Befolkningens hälsa
Hur befolkningens hälsa utvecklas har betydelse för 
planeringen av den framtida vården. Landstingets  
inriktning på folkhälsoarbetet är såväl hälsofrämjande 
som sjukdomsförebyggande. Det hälsofrämjande ar-
betet bedrivs i nära samarbete med länets kommuner, 
myndigheter och organisationer. Stora satsningar görs 
bland annat inom alkohol- och drogförebyggande  
arbete, psykisk hälsa och sexuell hälsa. Det sjukdoms-
förebyggande arbetet bedrivs bland annat i barn- och 
kvinnohälsovården, på vårdcentraler och i tandvården. 
Smittskydd och vaccinationsprogram handlar om att 
identifiera risker och förebygga skada.

Arbetslöshet och varsel
Under hösten och senare delen av 2008 och en bit 
in på 2009 försämrades utvecklingen på arbets-
marknaden kraftigt. Många av länets små och 
medelstora företag drabbades hårt av den vikande 
konjunkturen. Från och med hösten 2009 avtog 
varslen och låg 2010–2011 på en betydligt lägre 
nivå. Under 2012 ökade dock antalet varsel igen. 
Se Tabell 3.

Under 2012 var andelen arbetslösa och personer i 
program med aktivitetsstöd 5,3 procent av länets 
befolkning 16–64 år, vilket är en ökning av arbets-
lösheten med 0,4 procentenheter från 2011. Arbets-
lösheten är fortfarande hög jämfört med 2007 och 
2008, då den var under 3 procent.

De fyra senaste åren har Jönköpings län haft den 
fjärde lägsta arbetslösheten i riket. Tranås kommun 
hade 2012 länets högsta arbetslöshet med 7,5 procent 
(6,7 procent 2011) och Habo kommun den lägsta 
med 3,5 procent (3,6 procent 2011). Arbetslösheten 
har ökat mellan 0,1 och 1,2 procentenheter i samtliga 
kommuner mellan 2011 och 2012, utom i Habo där 
andelen arbetslösa minskat med 0,1 procentenheter. 
Siffrorna inkluderar personer i program med aktivi-
tetsstöd.

Arbetslösheten i åldrarna 18–24 år var 10,0 procent i 
Jönköpings län. Det är högre än för hela befolkningen 
16–64 år och det har skett en ökning med 1,5 pro-
centenheter jämfört med 2011. Riksgenomsnittet har 
ökat med 0,6 procentenheter från 9,8 procent 2011 till  
10,4 procent 2012.
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Tabell 3  Antal personer berörda av varsel om 
uppsägning per kvartal 2008–2012.

År Antal personer

2008 
kvartal 1 361
kvartal 2 511
kvartal 3 935
kvartal 4 3 044

2009 
kvartal 1 2 690
kvartal 2 1 060
kvartal 3 614
kvartal 4 538

2010 
kvartal 1 512
kvartal 2 217
kvartal 3 245
kvartal 4 96

2011 
kvartal 1 204
kvartal 2 362
kvartal 3 363
kvartal 4 389

2012 
kvartal 1 569
kvartal 2 630
kvartal 3 607
kvartal 4 1 463

Källa: Arbetsförmedlingens årsstatistik.





I januari 2012 började ögonkliniken på Länssjukhuset Ryhov att transplantera hornhinnor. De flesta som opereras har 
keratokonus, en sjukdom som gör hornhinnan grumlig. Under det timslånga ingreppet byts patientens skadade horn-
hinna mot en frisk, donerad från en avliden. Med den nya tekniken lamellär keratoplastik är risken bara fyra procent 
att hornhinnan stöts av. Om den inte stöts av håller den livet ut. Det berättar överläkare Jes Mortensen, som tog hem 
tekniken som utvecklats i Colombia och Italien. 



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD s. 20–51



Hälso- och sjukvård
Förtroendet för vården växer och är nu större än i något annat landsting. Vårdbarometern 
för 2012 visade att 73 procent har stor tilltro till länets hälso- och sjukvård. Tillgängligheten 
till primärvården förbättrades och 92 procent fick besökstid inom 5 dagar.

Tandhälsan hos barn och ungdomar fortsätter att förbättras. 2012 hade andelen 
kariesfria 19-åringar ökat till 43 procent. 
 
Vid årsskiftet 1 januari 2013 övertog länets kommuner ansvaret för hemsjukvården 
efter intensiva förberedelser (KomHem).

Efter utredning utvecklas samverkan inom kirurgin genom fyra länsgemensamma 
sektioner.

Breddinförandet av Cosmic slutfördes och vi har nu ett heltäckande verksamhets-
system med fler än 11 500 användare. Vinsterna handlar främst om patientsäkerhet 
– alla viktiga fakta följer patienten, från första kontakten till slutförd behandling. 
Nästa steg är att förvalta och utveckla systemet ytterligare.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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STRATEGISKT MÅL: Nöjda patienter/kunder

Perspektiv: Medborgare och kund

FRAMGÅNGSFAKTOR Patientfokuserad och jämlik vård

Mål: Högre svarsfrekvens i jämförelse med föregående undersökning för indikatorerna
i nationell patientenkät inom specialiserad vård och primärvård. 
Resultat: Målet är uppfyllt i en av fyra mätningar inom specialiserad vård. 
Oförändrat resultat inom primärvården.

Mål: Ökat högre genomsnittligt resultat i jämförelse med föregående undersökning 
för indikatorerna i nationell patientenkät inom specialiserad vård och primärvård.
Resultat: Målet är uppfyllt i tre av fyra mätningar inom specialiserad vård. 
Oförändrat resultat inom primärvården.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
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Den nationella patientenkäten omfattade under 
2012 den specialiserade somatiska och psykiatriska 
vården, primärvården samt akutmottagningarna. 
Totalt ingick 49 vårdavdelningar och 67 öppen-
vårdsmottagningar i undersökningarna. Det ger ett 
mycket omfattande undersökningsmaterial, även 
om inte svarsfrekvensen når målen. Alla som svarar 
har möjlighet att lämna fria kommentarer. Dessa 
utgör värdefulla bidrag i förbättringsarbetet.

Åtta frågor ur enkäten har nationellt valts ut som så 
kallade indikatorer där resultaten publiceras offent-
ligt. De omfattar en fråga vardera om bemötande, 
delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, 
upplevd nytta och helhetsintryck samt en fråga om 
huruvida man skulle rekommendera verksamheten 
till andra. Landstinget har som mål att den patient-
upplevda kvaliteten (PUK) för indikatorerna ska öka 
jämfört med föregående undersökning. Den anges i 
form av ett värde mellan 0 och 100, där så högt värde 
som möjligt är eftersträvansvärt. Resultat är genom-
gående i nivå med eller något bättre än riksgenom-
snittet inom somatisk vård och inom psykiatrisk 
sluten vård. I dessa undersökningar hamnar Lands-
tinget i Jönköpings län bland de fem bästa i landet.

Skillnaderna mellan länets sjukhus är små, även om 
det finns stora variationer i enstaka frågor. Läke-
medelsfrågorna visar som i tidigare undersökningar 
ett lägre PUK-värde än övriga områden. Det är sär-
skilt frågan om huruvida någon läkare berättat om 
eventuella biverkningar av läkemedel som drar ner 
resultatet. Det gäller även i primärvården.

Jämfört med 2011 fick primärvården som helhet 
samma resultat för den genomsnittliga patient-
upplevda kvaliteten för nationellt utvalda indi-
katorer. Resultatet låg över riksgenomsnittet. Att 
läkaren lyssnade till vad patienterna hade att säga 
och att man blev bemött med respekt och hänsyn 
var de enskilda frågor som resulterade i den högsta 
patientupplevda kvaliteten.

Enligt Vårdbarometern har invånarna i Jönköpings 
län störst förtroende för hälso- och sjukvården, 
jämfört med övriga län. Det är särskilt förtroen-
det för vårdcentralerna som har ökat jämfört med 
2011. Andelen svarande som är 70 år eller äldre,  
är fler i 2012 års undersökning än tidigare. Se 
Tabell 4. 
 

Tabell 4  Vårdbarometern 2010–2012.

Värdering    2010 2011 2012

Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver (instämmer helt eller delvis)  85 % 82 % 85 %
Förtroende för hälso- och sjukvården i det egna landstinget 
(mycket stort eller ganska stort)    70 % 69 % 72 %
Förtroende för vårdcentraler (mycket stort eller ganska stort)   63 % 64 % 72 %
Förtroende för sjukhus i Landstinget (mycket stort eller ganska stort)  76 % 76 % 77 %
Väntetiderna till besök på vårdcentral är rimliga (instämmer helt eller delvis)  66 % 71 % 73 %
Väntetiderna till besök på sjukhus är rimliga (instämmer helt eller delvis)  50 % 55 % 52 %

FRAMGÅNGSFAKTOR Vården är tillgänglig och ges i rimlig tid

Mål: Alla som behöver ska få kontakt med vårdcentralen samma dag. 90 procent av alla 
som behöver ett besök hos allmänläkare ska få det inom fem dagar.
Resultat: Målet är uppfyllt.

I Vårdbarometern uppger 70 procent att de i  
första hand ringer vårdcentralen om de blir sjuka 
och vill få hjälp av sjukvården. 74 procent anser 
att det är lätt eller mycket lätt att komma fram på 
telefon. Enligt nationell patientenkät 2012 anser 
87 procent av patienterna att vårdcentralens tele-
fontillgänglighet per telefon är bra, mycket bra  

eller utmärkt (PUK-värde 67). 65 procent bedöm-
de väntetiden till besöket som acceptabel (PUK-
värde 85).

 Telefontillgängligheten fortsätter att förbättras och 
ökade från 95 till nästan 100 procent under 2012, 
vilket gav en topplacering i riket vid höstens natio-
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Mål: 90 procent ska ha fått hjälp och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar. 
Resultat: 84 procent – målet är delvis uppfyllt.

Mål: 80 procent av ska få behandling (operation/åtgärd) inom 60 dagar.
Resultat: 76 procent – målet är delvis uppfyllt.

STRATEGISKT MÅL: Effektiva processer

Perspektiv: Process och produktion

FRAMGÅNGSFAKTOR Bra folkhälsoarbete

Mål: Ohälsotalet ska minska.
Resultat: Ohälsotalet har minskat med 0,5 dagar under 2012 – från 27,9 till 27,4 dagar  
– målet är uppfyllt.

Mål: Andel fyraåringar med ISO-BMI på 30 eller högre ska minska med 20 procent 
under perioden 2009–2012.
Resultat: Andelen, mätt som treårsmedelvärden, har minskat med 12 procent under 
perioden, från 2,5 procent bland barnen födda 2002–2004 till 2,2 procent bland barnen 
födda 2005–2007 – målet är delvis uppfyllt.

Jönköpings län har sjunde lägsta ohälsotalet i 
landet. Både länets kvinnor och länets män har 
högre ohälsotal jämfört med riket – 33,0 jämfört 
med 32,0 dagar för kvinnor i riket och 22,2 jäm-
fört med 22,1 dagar för män i riket.

Enligt den nationella folkhälsoenkäten ligger 
andelen dagligrökare med 95 procents sannolik-
het mellan 9 och 12 procent i länet. Motsvarande 
siffror för riskbruk av alkohol är mellan 6 och 
9 procent. Siffrorna baseras på medelvärden för 
åren 2008–2011.

nella mätning. Den faktiska väntetiden till läkarbe-
sök på vårdcentralerna visar att Landstinget till 95 
procent klarade vårdgarantins sju dagar och att 92 
procent av patienterna fick sitt besök inom fem dagar.

85 procent av länets invånare anser att de har till-
gång till den sjukvård de behöver. Det resultatet 
är näst bäst i landet. 18 procent uppger att kortare 
väntetider skulle få dem att känna att de har bättre 
tillgång till vård, medan 13 procent hänvisar till 
kortare restid/avstånd. 

Redovisningen av tillgängligheten har under 2012 
baserats på månatliga avstämningar av hur många 
som väntar på vård och hur länge de hittills vän-
tat. Det ger ögonblicksbilder av hur många som 
vid mättillfället väntat mer än ett visst antal dagar.

Inom den specialiserade vården ska 80 procent 
få ett första besök eller en planerad operation/
behandling inom 60 dagar. 90 procent ska få en 
undersökning inom 30 dagar.
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FRAMGÅNGSFAKTOR Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård

Mål: Förbättra läget för 20 procent av indikatorerna i Öppna jämförelser för medicinska
resultat.
Resultat: Det faktiska resultatet har förbättrats i 61 procent av de indikatorer som är 
möjliga att jämföra med tidigare år – målet är uppfyllt.

Den sjunde rapporten av Öppna jämförelser av hälso- 
och sjukvårdens kvalitet och effektivitet kom under 
senhösten 2012. I Öppna jämförelser jämförs till-
gänglighet till vårdcentraler och specialistsjukvård,  
behandlingsresultat, läkemedel och ekonomi. Antalet  
indikatorer var 169. 65 procent av indikatorerna re-
dovisar resultat för både män och kvinnor. Nitton 
indikatorer är aktuella enbart för kvinnor och två  
indikatorer enbart för män. Flera av indikatorerna 
visar också resultat på sjukhusnivå, vilket gör att 
Landstingets tre sjukhus kan jämföras med varan-
dra och andra sjukhus. Resultaten visar att det i flera 
variabler finns skillnader mellan kvinnor och män.

I rapporten Öppna jämförelser i överblick från Sve-
riges Kommuner och Landsting, SKL, jämförs 
landstingen i Sverige genom index. Rapporten ska 
ses som ett komplement till Öppna jämförelser och 
syftet är att lättare kunna jämföra olika områden 
med varandra. Rapporten visar att Landstinget i 
Jönköpings län ligger bra till och har förbättrat sig 
i flertalet områden. Landstinget har bland annat 
gått från tionde till tredje plats i det index som  
väger samman tre indikatorgrupper med 60 pro-
cent för medicinsk kvalitet, 20 procent för patient-
erfarenheter och 20 procent tillgänglighet.

De medicinska programgrupperna har uppdate-
rat och redovisat handlingsplaner utifrån 2011 
års Öppna jämförelser och har börjat analysera 
2012 års Öppna jämförelser. Handlingsplanerna 
redovisas och följs upp i sjukvårdens lednings-
grupp.

Exempel på resultat:
• Responstid för ambulans är ny för 2012. Den 
 beskriver en viktig aspekt av den vård som sker 
 innan patienten förts till sjukhuset. Med cirka  
 14 minuters så kallade responstid ligger Lands- 
 tingets resultat på rikssnittet. Den nationella 
 trenden är att belastningen på ambulanssjuk- 
 vården ökar. I Jönköpings län är den årliga ök- 
 ningen cirka 3 000 uppdrag. Det innebär att det 
 inom vissa geografiska områden i länet tar längre 
 tid tills ambulansen kommer fram efter att larm- 

 centralen fått larmet.Flera förbättringsarbeten  
 pågår för att korta väntetiden på ambulans  
 – bland annat styrning av patienterna till rätt 
 vårdnivå.

• I Jönköpings län har vi traditionellt stora pro- 
 blem med dels hög andel äldre som använder tio 
 eller fler läkemedel, dels att olämpliga läkemedel 
 skrivs ut till äldre. Under slutet av 2011 och  
 under hela 2012 har det skett en stor satsning 
 för att förbättra dessa områden. Speciella läke- 
 medelskort om olämpliga läkemedel till äldre  
 har tagits fram och hundratals ledare i sjuk- 
 vården har informerats under ”Ledningskraft”. 
 Dessutom har projektledaren för att genomföra 
 handlingsplanen för äldre och läkemedel arbetat 
 metodiskt i dialog med vården och tillsammans 
 med kliniska apotekare och läkemedelstrateg för 
 att nå målen. De kraftiga förbättringar som görs 
 märks dock först vid 2013 års Öppna jämförel- 
 ser. Den nya författningen om obligatoriska läke- 
 medelsgenomgångar bör också få positiv effekt. 

• Rökning är den enskilt största riskfaktorn för 
 sjukdom och för tidig död som kan förebyggas.  
 Rökning ökar riskerna för missfall, för tidig 
 förlossning, minskad fostertillväxt, moderkaks- 
 avlossning, fosterdöd under graviditeten och 
 plötslig spädbarnsdöd. Hur mycket man röker 
 står i direkt proportion till riskerna för fostret. 
 Så fort kvinnan slutar röka kommer det fostret  
 tillgodo. I Jönköpings län röker eller snusar 
 5,74 procent i graviditetsvecka 30–32. Det är en 
 minskning jämfört med mätningen 2011 och 
 värdena närmar sig allt mer riksgenomsnittet. I  
 samband med ett hälsosamtal får kvinnan tidigt 
 i graviditeten frågor om rökning. Rökningen 
 följs upp i graviditetsvecka 30–32. De gravida 
 som röker i tidig graviditet ges stöd i sin rök- 
 avvänjning med metoden Motiverande samtal.

• Kvinnor som opererats för framfall eller fått liv- 
 modern borttagen är i hög grad nöjda. Däremot 
 är det en större andel kvinnor som anger att de 
 har oväntade besvär efter operationen. Dessa 
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 motstridiga uppgifter försvårar tolkningen, men 
 skulle kunna förklaras med informationen inför  
 operationen inte är den allra bästa. Vi arbetar 
 vidare med att förbättra förutsättningarna för att  
 patienternas förväntningar ska motsvara möjlig- 
 heterna.

• Landstinget i Jönköpings län är bäst i Sverige på 
 att sätta in läkemedel till kvinnor med benskör- 
 hetsfrakturer – 21,9 procent jämfört med riks- 
 snittet 13,8 procent.

• Positivt är att blodtrycksbehandling av patienter 
 med typ 2-diabetes i primärvården visar relativt 
 goda resultat. Att 23,6 procent når behand- 
 lingsmålet högst 130/80 kan tyckas låg, men är 
 lite bättre än riksgenomsnittet. När det gäller  
 andel patienter med typ 1-diabetes är länets  
 resultat bäst i Sverige. Det kan noteras att målet 
 för blodtrycksbehandlingen diskuteras och i nya 
 europeiska riktlinjer framhålls 140/80 som till- 
 räckligt mål.

• Landstinget ligger sämre än rikssnittet för trom- 
 bolys (lösa upp blodpropp med läkemedel) och 
 det finns fortfarande skillnader i trombolys- 
 behandling mellan kvinnor och män. Kvinnor 

 söker till exempel vård senare, och då kan det  
 vara för sent för trombolys. Det jobbar vi vidare  
 med.

• 16 indikatorer ingår i området cancersjukvård 
 och alla utom en gäller de vanliga cancerformerna  
 bröstcancer, tjocktarmscancer, ändtarmscancer, 
 lungcancer och prostatacancer. Resultaten gäller  
 bland annat överlevnad efter diagnos för cancer, 
 dödlighet eller omoperation efter operation och 
 olika väntetider. Inom flera av dessa områden 
 finns variationer mellan Landstingets tre sjuk- 
 hus samt mellan kvinnor och män. Det finns  
 också en stor förbättringspotential i inom flera  
 områden och ett samarbete pågår inom sydöstra  
 sjukvårdsregionen.
 
• För psykiatri ingick för andra gången indikatorn  
 fetma bland patienter som vårdas inom rätts- 
 psykiatrin. Andelen patienter med högt BMI är 
 fortfarande betydligt högre i Jönköpings län än  
 i riket. Eftersom det handlar om litet antal  
 patienter, kan värdet snabbt ändra sig om någon 
 enstaka patient med extrem vikt skrivs in eller 
 ut. Åtgärder när det gäller kost och motion har 
 vidtagits på vårdavdelningen på Länssjukhuset 
 Ryhov.

FRAMGÅNGSFAKTOR Säker hälso- och sjukvård

2012 rapporterades 7 126 avvikelser, synpunkter 
från patienter/kunder och förbättringsförslag inom 
om-rådet patientsäkerhet i Landstingets avvikelse-
hanteringssystem Synergi. Det är samma nivå som 
2011.

Patienter som anser sig ha drabbats av skada under 
sin vårdtid, kan göra en skadeanmälan till Lands-
tingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Ersätt-

ning kan då utgå enligt allmänna skadeståndsrätts-
liga principer. Andelen som beviljats ersättning är  
42 procent, vilket är ungefär som tidigare år.

Om en patient har fått en allvarlig skada eller riske-
rat att få en allvarlig skada i hälso- och sjukvården, 
anmäls detta till Socialstyrelsen enligt lex Maria. 
Landstingets anmälningar fortsätter att minska och 
2012 gjordes 48 anmälningar. Se Tabell 5. 

Tabell 5  Antalet lex Maria anmälningar 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Antal lex Maria-anmälningar  62 69 81 58 48
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Mål: Antalet skador per 1 000 vårddagar ska minska med 10 procent.
Resultat: Ökning – målet är inte uppfyllt.

Resultatet varierar över åren – 2009: 19,6, 2010: 
16,5, 2011: 15,4 och 2012: 19,3. Omkring 5 procent  
av skadorna bedöms vara av allvarlig karaktär. Det 
finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan  

åren. Granskningen och mätningen är ändå viktig 
eftersom kunskapen och lärandet bidrar till att 
minska risker för vårdskador i framtiden.

Mål: Riktlinjer för rätt klädd och basala hygienrutiner ska efterlevas till 100 procent.
Resultat: Basala hygienrutiner 89 procent – målet är uppfyllt.
Resultat: Klädregler 98 procent – målet är uppfyllt.

Sedan 2006 mäter Landstinget i Jönköpings län 
följsamheten till basala hygienrutiner och kläd-
regler månadsvis med hjälp av observationer och 
självskattning. 2012 års resultat är ungefär samma 
som 2011, med 89 procent som följde de basala 
hygienrutinerna och 98 procent som följde Lands-
tingets klädregler.

Varje höst och vår sker nationella mätningar. Vid 
höstens mätning rapporterades 988 observerade 

patientnära arbetsmoment från de tre sjukhusen 
samt vårdcentralerna. Följsamheten till basala 
hygienrutiner har ökat från 86 procent till 89 och 
följsamheten till klädregler ligger på 97 procent. 
Landstinget i Jönköpings län ligger betydligt högre  
jämfört med andra.  Chefernas engagemang och 
organisationen med hygienobservatörer bedöms 
som en av framgångsfaktorerna till de goda resul-
taten. Se Tabell 6.

Tabell 6  Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler enligt SKL:s undersökning 2012.

    Landstinget i Jönköpings län  Riket

Följsamhet till hygienrutiner    89 %  74 %
Följsamhet till klädregler    97 %  92 %
Följsamhet till hygienrutiner och klädregler     87 %  69 %

Mål: Minst 85 procent av patienterna i slutenvård som är 70 år och äldre ska riskbedömas.
Resultat: 85 procent riskbedömdes – målet är uppfyllt.

I genomsnitt riskbedömdes 85 procent av alla 
slutenvårdspatienter över 70 år inom områdena 
fall, undernäring och trycksår. Av patienter med 
konstaterad risk inom något av dessa områden, 
blev 96 procent åtgärdade.
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VERKSAMHETSSTATISTIK

Primärvård
Läkarbesöken inom primärvården är i nivå med föregående år. Besöken hos andra personalkategorier 
än läkare ökade med 1 procent. Se Tabell 7, Primärvård, verksamhetsstatistik 2008–2012.  

Antalet patientbesök hos kiropraktorer och naprapater var 12 838, vilket är något lägre än 2011.  
Primärvårdens andel av det totala antalet besök var 70 procent. Motsvarande andel för läkarbesök var 
58 procent respektive 77 procent för övriga besök.

Tabell 7  Primärvård, verksamhetsstatistik 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Vårdcentralerna Bra Liv och privata vårdgivare 
inom vårdval samt mödra- och barnhälsovård      

Allmänläkarvård      
Antal besök, läkare  324 838 318 235 367 594 425 595 435 891
- varav jourcentralsbesök  24 241 25 037 23 410 23 817 24 966
      
Sjuksköterskevård      
Antal besök dsk/ssk/usk  314 799 302 662 355 094 301 221 340 488
      
Hemsjukvård      
Antal besök, läkare  14 716 14 268 14 594 5 063 4 179
Antal besök, dsk/ssk/usk  473 598 432 382 346 117 416 050 410 774
Antal besök, sjukgymnast   1 287 1 044 1 152 950 840
Antal besök, arbetsterapeut   3 408 3 385 3 017 3 513 2 970
Antal besök, annan personalkategori  52 35 10 968 481
      
Barnhälsovård      
Antal besök, läkare  21 230 21 046 21 242 22 107 20 044
Antal besök, dsk/ssk 1)  83 917 82 360 82 338 76 788 62 726
      
Mödrahälsovård      
Antal besök, läkare  5 753 4 772 4 817 4 871 4 821
Antal besök barnmorska 1)  66 602 67 226 68 212 67 188 60 392
      
Sjukgymnastikmottagning      
Antal besök, sjukgymnast  135 000 111 540 131 777 149 088 168 031
Antal besök, annan personalkategori 2)  6 396 7 987 10 901 13 014 11 340
      
Arbetsterapimottagning      
Antal besök, arbetsterapeut  28 385 29 587 26 894 23 750 31 630
Antal besök, annan personalkategori 2)  781 1 435 1 192 0 0
      
Övriga verksamheter      
Antal besök läkare  1 340 1 359 782 371 192
Antal besök, annan personalkategori 3)  79 815 76 948 84 156 85 262 76 609
      
Summa läkarbesök  367 877 359 680 409 029 458 007 465 127
Summa övriga besök  1 194 040 1 116 591 1 110 860 1 137 792 1 166 281
      
Köpt vård      
Antal besök, läkare  65 385 65 605 47 990 26 109 20 426
Antal besök, annan personalkategori 4)  106 558 112 572 107 737 105 945 92 395

      
TOTAL PRIMÄRVÅRD      
Antal besök, läkare  433 262 425 285 457 019 484 116 485 553
Antal besök, annan personalkategori  1 300 598 1 229 163 1 218 597 1 243 737 1 258 676
      
1) inklusive föräldragrupp till och med 2011. 2) inklusive gruppbesök. 3) ) ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk 
mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gynekologiska hälsokontroller. 4) sjukgymnaster/kiropraktorer och naprapater 
från och med augusti 2008. (Förkortningar: dsk - distriktssköterska, ssk - sjuksköterska, usk - undersköterska)
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Somatisk vård
Antalet fastställda vårdplatser inom specialiserad somatisk vård har minskat med 29 platser.

Jönköpings sjukvårdsområde: Medicinkliniken har minskat med sex platser.

Höglandets sjukvårdsområde: I och med öppnandet av en ny strokeenhet på Höglandets sjukvårds-
område minskade medicinkliniken med åtta fastställda vårdplatser och geriatriska rehabiliterings-
kliniken med sju platser.

Värnamo sjukvårdsområde: Den geriatriska vården har minskat med åtta vårdplatser. Anledningen är 
en varaktigt lägre beläggning på både geriatriska rehabiliteringskliniken och ortopedkliniken genom 
aktivt arbete för att förbättra vården och därmed korta vårdtiderna.

Egenproducerade vårdtillfällen ökade med cirka 3 procent jämfört med föregående år medan antal 
vårddagar minskade med 1 procent. Beläggningsgraden (utnyttjandet av disponibla vårdplatser) 
2012 var 86,3 procent, vilket är något högre än 2011. Medelvårdtiden har minskat något och är i  
genomsnitt 4,4 dagar. 

Antalet läkarbesök uppgår till 377 595 besök vilket är en ökning med cirka 2 procent jämfört med 
2011. Besök hos annan personalkategori än läkare är i nivå med föregående år. 

Traditionellt har sjukvårdsverksamhet beskrivits med prestationsmått som till exempel läkarbesök, 
vårdtillfällen, vårddagar och operationer. För att beskriva det medicinska innehållet och resurs- 
åtgången för prestationerna behövs också andra mått. Ett sådant är DRG (diagnosrelaterade grup-
per), ett grupperingssystem som beskriver patientsammansättning och vårdtyngd på ett nationellt 
enhetligt och överskådligt sätt.

Under 2012 har den genomsnittliga DRG-vikten minskat från 0,96 poäng 2011 till 0,89, som kan vara 
delvis ett resultat av en ökad effektivisering. Den enskilt största DRG-gruppen värderad utifrån antal 
vårdtillfällen är normal förlossning. Det stämmer också med utfallet på nationell nivå. Andra DRG-
grupper med många vårdtillfällen avser bröst- och buksmärtor. Vårdtillfällena kan också sorteras 
efter antal DRG-poäng, det vill säga vårdtyngd. Då är gruppen höft- och knäledsoperationer störst 
genom att det är många vårdtillfällen med operationsresurser och dyra ledproteser, som medför en 
stor resursåtgång. 

Under 2012 infördes NordDRG-CC, vilket har inneburit tillämpning av förändrad grupperingslogik 
och nya DRG-koder, som utvecklats av Socialstyrelsen. De nya koderna, som är obligatoriska i riket 
2013, särredovisar bland annat den mycket komplicerade vården på sjukhusen på ett bättre sätt än 
tidigare. Se Tabell 8, sidan 28.

Köpt/upphandlad somatisk vård
Landstinget köpte under 2012 högspecialiserad vård inom riks- och regionsjukvården till en volym av 
24 259 vårddagar och 17 239 läkarbesök. Detta motsvarar en sammanlagd ökning av 785 vårddagar. 
Antalet köpta läkarbesök minskar med 900 besök.

Psykiatrisk vård
Antalet vårdplatser inom psykiatrin är oförändrat. Beläggningsgraden (utnyttjandet av disponibla 
vårdplatser) låg i genomsnitt på 87,7 procent. Det är cirka 2 procent lägre än 2011. Antal vårddagar, 
egenproducerad vård, minskade med 2,2 procent och vårdtillfällen ökade med 2,9 procent. Medel-
vårdtiden minskade från 12,4 vårddagar 2011 till 11,8 vårddagar 2012.
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Tabell 8  Specialiserad somatisk vård, verksamhetsstatistik 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Specialiserad somatisk vård      

Egenproducerad vård      
Antal vårdplatser 1)  880 868 872 870 841
Vårdtid i dagar   242 072 245 958 252 245 248 410 245 948
Antal vårdtillfällen  51 809 53 883 53 970 54 013 55 481
Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle  0,89 0,94 0,96 0,96 0,89
Medelvårdtid, dagar  4,7 4,6 4,7 4,6 4,4
Antal läkarbesök  315 221 318 488 313 161 314 041 323 527
Antal besök annan personalkategori  235 918 254 556 249 785 253 578 252 112
      
Köpt vård      
Vårdtid i dagar  19 634 21 549 22 083 23 474 24 259
Antal läkarbesök  57 952 63 646 56 767 56 369 54 068
Antal besök annan personalkategori  14 866 13 942 5 508 5 325 7 384
      
Totalt somatisk vård      
Vårdtid i dagar  261 706 267 507 274 328 271 884 270 207
Antal läkarbesök  373 173 382 134 369 928 370 410 377 595
Antal besök annan personalkategori  250 784 268 498 255 293 258 903 259 496

1) Reviderade värden för 2007–2010 jämfört med tidigare årsredovisningar    
* DRG = Diagnosrelaterade grupper
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Antal läkarbesök var i nivå med föregående år medan besök hos annan personalkategori ökade med 
1 procent. Se Tabell 9, sidan 29.

Köpt/upphandlad psykiatrisk vård
Den övervägande delen utgörs av köpt rättspsykiatri, 15 435 vårddagar, vilket innebär oförändrad 
volym jämfört med 2011. 

Hjälpmedelsverksamhet
Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel är i nivå med 2011. Se Tabell 10, sidan 29.



HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Tabell 10  Hjälpmedelsverksamhet 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel  10 763 11 379 12 508 13 773 13 787
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Tabell 9  Specialiserad psykiatrisk vård, verksamhetsstatistik 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Specialiserad psykiatrisk vård      

Egenproducerad vård      
Antal vårdplatser  151 151 151 151 151
Vårdtid i dagar  48 929 47 639 47 023 48 118 47 055
Antal vårdtillfällen  3 528 3 492 3 672 3 866 3 977
Medelvårdtid, dagar  13,9 13,6 12,8 12,4 11,8
Antal läkarbesök  20 909 19 637 19 613 20 755 20 732
Antal besök annan personalkategori  100 959 101 760 99 085 96 433 97 654
      
Köpt vård      
Vårdtid i dagar  16 925 17 882 18 583 17 409 17 821
Antal läkarbesök  2 894 1 970 1 821 1 904 1 859
Antal besök annan personalkategori  0 0 58 122 120
      
Totalt psykiatrisk vård      
Vårdtid i dagar  65 854 65 521 65 606 65 527 64 876
Antal läkarbesök  23 803 21 607 21 434 22 659 22 591
Antal besök annan personalkategori  100 959 101 760 99 143 96 555 97 774

* DRG = Diagnosrelaterade grupper. 
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STRATEGISKT MÅL: Ständig förnyelse 

Perspektiv: Lärande och förnyelse

FRAMGÅNGSFAKTOR Lärande och förnyelse

Antal publicerade vetenskapliga artiklar
Under året har 94 vetenskapliga artiklar publicerats 
där landstingets medarbetare varit författare. Dess-
utom har ett stort antal abstrakt, som inte räknas in 

i denna siffra, publicerats och presenterats. Många 
medarbetare har också bidragit med inslag och dis-
kussionsinlägg i olika professionella tidskrifter.

Mål: 120 publicerade vetenskapliga artiklar 2012.
Resultat: 94 vetenskapliga artiklar har publicerats 2012 – målet är inte uppfyllt.

För att stödja och stimulera förbättringsarbetet för 
Bra folkhälsa och God vård pågår utvecklings- 
projekt, mötesplatser, utbildningar och lärande- 
seminarier inom olika områden. Det finns former 
och mötesplatser som gör det möjligt att sprida 

lokala förbättringsarbeten till andra berörda verk-
samheter. Förbättringsarbetet är patientorienterat, 
långsiktigt och präglat av ett förebyggande syn- 
och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.

Ledarutveckling
Landstinget har satt fokus på ledarutveckling genom 
introduktion och ledarutveckling för såväl nya chefer 
som chefer med erfarenhet.

Mål: Alla nytillträdda chefer ska introduceras i förbättringsarbetet.
Resultat: Samtliga nytillträdda chefer har introducerats – målet är uppfyllt. 

Få med ledningen i Säker vård – alla gånger
Landstinget har satt fokus på patientsäkerhet genom 
att alltid ha ämnet på sin agenda i olika chefsforum. 
Antalet områden i pusslet Säker vård – alla gånger har 
utökats från 14 till 16. De som tillkommit är Suicid- 
prevention och Kommunikation. På Landstingets 
webbplats kan man följa hur långt verksamheterna 

har kommit med införandet av åtgärderna i Säker 
vård – alla gånger. Av redovisningen framgår att 
merparten av klinikerna på sjukhusen har uppfyllt 
målet att åtgärder ska vara införda och att mätningar 
och uppföljning sker regelbundet.

Mål: Samtliga enheter. Få med ledningen för samtliga enheter i Säker vård – alla gånger.
Resultat: Alla enheter har inte redovisat resultat – målet är delvis uppfyllt.  
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STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv verksamhet

Perspektiv: Ekonomi

FRAMGÅNGSFAKTOR Hög produktivitet 

Landstinget i Jönköpings län har förhållandevis 
låga kostnader för hälso- och sjukvården. En hög 
produktivitet med en hög måluppfyllelse inom 
olika områden är en förutsättning för en ända-
målsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar 
på bland annat tillgänglighet, bemötande, patient-
säkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Kraft-
samlingsarbeten pågår inom områdena geriatrik, 
kirurgi, patientsäkerhet, tillgänglighet, landstings-
gemensam service och e-hälsa för att uppnå bättre 
folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader.

2012 års nettokostnadsutveckling för hälso- och 
sjukvården är 2,6 procent, vilket i är 1 procent 
högre än beräknats pris- och löneutvecklingen för 
landstingssektorn. Inom primärvården var netto-
kostnadsutvecklingen lägre, medan den var högre 
inom den specialiserade somatiska vården.

Nettokostnad per verksamhetsområde
År 2012 uppgick hälso- och sjukvårdens netto-
kostnad till 7,3 miljarder kronor. 60 procent av 
nettokostnaderna gällde specialiserad somatisk 
vård och 24 procent gällde primärvård. Speciali-

serad psykiatrisk vård svarade för 9 procent samt 
övrig hälso- och sjukvård för 7 procent. Se Figur 1.

2012 fick alla verksamheter ett effektiviserings-
krav på 0,5 procent. Frigjorda medel skulle använ-
das till att finansiera vissa utökningar samt för att 
börja anpassning av kostnader inför effekterna av 
reviderat utjämningssystem. 

Det höga målet för tillgänglighet förutsätter snabba 
reaktioner på förändringar. I budget 2012 reserve-
rades 20 miljoner kronor för att i huvudsak täcka 
behov av tillfällig kapacitetsförstärkning. 11,5 mil-
joner kronor användes till insatser för att klara vård-
garantin, varav 8,6 miljoner kronor användes för 
köp av vård, främst inom ortopedi men även i viss 
mån inom kirurgi. 2,9 miljoner kronor användes 
för extra insatser i egen verksamhet inom ett flertal 
områden. 1 miljon kronor har gått till att utveckla 
kapacitets- och produktionsplanering som ska bidra 
till att förbättra resursutnyttjandet.
 
Ett annat område för att förbättra tillgänglig-
heten är att införa sjukvårdsrådgivning via det 
nationella telefonnumret 1177 och etablera ett 
kontaktcenter. I oktober 2012 anvisade landstings- 

Specialiserad somatisk vård

Specialiserad psykiatrisk vård

Övrig hälso- och sjukvård

60
24

7

9 Primärvård

Figur 1  Nettokostnad per verksamhetsområde 2012, procent. 
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styrelsen 13,2 miljoner kronor till detta ändamål. 
Planeringen och arbetet med införandet har startat. 

Cancersjukvården har förstärkts med 6,7 miljoner 
kronor för att bland annat kunna förbättra tillgäng-
ligheten till strålbehandling av olika cancerformer. 
Inom ramen för resursförstärkning sker finansie-
ring av fyra ST-läkartjänster.

1,5 miljoner kronor ur budgeten har använts för att 
inleda etablering av en familjecentral i Bankeryd.

Under 2012 slutfördes arbetet med att förbereda 
överlämnandet av ansvaret för hemsjukvården till 
kommunerna 1 januari 2013. Ansvarsförändringen 
innebär att landstingsskatten sänks med 34 öre från 
2013.

I budget 2012 avsattes 7,5 miljoner kronor för att 
tillgodose ökat behov av specialiserad palliativ 
vård. 1,9 miljoner kronor har fördelats 2012 för 
att delårsfinansiera ökad bemanning, resterande 
medel har fördelats 2013.

Under året har 0,4 miljoner kronor fördelats för att 
täcka utbildningskostnader i samband med etable-
ring av en enhet för rådgivning inom onkogenetisk 
verksamhet vid Länssjukhuset Ryhov. Resterande 
medel fördelas 2013 när personalrekrytering är 
klar.

2012 avsattes 9 miljoner kronor för nya behand-
lingsmöjligheter inom ögonsjukvården, och den 
verksamheten har startat.

Inom några områden avsattes i budget 2012 sär-
skilda medel för att täcka ökade kostnader.

Den kirurgiska och urologiska verksamheten har 
förstärkts med 8 miljoner kronor och 5 miljoner 
kronor har tillförts ortopedin med anledning av 
successivt ökat antal protesoperationer.

2,5 miljoner kronor har fördelats för att finansiera 
ökad behandling med CPAP, ett hjälpmedel för 
andning.

Verksamheten inom barnhälsovården och kvinno-
hälsovården har vuxit till följd av fler barn i åldrarna 
0–6 år och fler kvinnor i åldrarna 20–44 år. För 2012 
har därför budgeten förstärkts med 1,8 miljoner  
kronor.

Neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov 
byggdes om under 2012 och under ombyggna-
tionstiden minskade kapaciteten. Merkostnader 
för köpt vård har delvis finansierats genom särskilt 
avsatta medel på 5 miljoner kronor. 

Inom psykiatrin startade 2011 ett intensivt och  
systematiskt arbete för att under två år genomföra 
åtgärdsförslagen i utvecklingsplanen för den vuxen- 
psykiatriska vården. Av avsatta medel 2012 på  
10 miljoner kronor har 7,9 miljoner kronor använts 
för utökning av sex psykiatriker och 1,5 miljoner 
kronor för att täcka kostnader för utlandsrekry-
tering. Resterande medel har använts till IT-stöd 
och neuropsykiatriska utredningar. Svårigheter att 
rekrytera läkare har inneburit att kostnaderna för 
hyrläkare ökade 2012. 

Mål: Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.
Resultat: Målet är inte uppfyllt för primärvård, somatisk vård och övrig hälso- och sjukvård.

Tabell 11  Hälso- och sjukvårdens nettokostnad (miljoner kronor).

      Avvikelse
      mot budget
 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Primärvård 1 729 1 774 1 696 1 716 1 738 -17
Specialiserad somatisk vård 3 700 3 938 4 121 4 247 4 379 -83
Specialiserad psykiatrisk vård 613 632 647 663 678 12
Övrig hälso- och sjukvård 458 478 493 512 525 -23
Andel av gemensamma kostnader* 49 59 70 145 13 168
Total nettokostnad  6 153 6 549 6 880 7 283 7 333 57

*Av avvikelsen för gemensamma kostnader avser 120 miljoner kronor återbetalning från AFA Försäkring.
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Primärvård
Nettokostnaden inom primärvården har ökat med 
22 miljoner, vilket motsvarar 1,3 procent. Netto-
kostnaden överstiger budget med 17 miljoner 
kronor. Hälften av budgetöverskridandet avser 
barnhälsovården och kvinnohälsovården, men 
budgetunderskott från diagnostikverksamheten 
samt budgetöverskridande för kostnad för HPV-
vaccin bidrar.

Vårdcentralerna drivs till 76 procent i Landsting-
ets regi och 24 procent i alternativ regi. Vård-
pengens storlek varierar med invånarnas ålder och 
vård-behov. Från och med 2012 minskar ålderns 
betydelse för vårdpengens storlek successivt till 
förmån för invånarnas registrerade diagnoser en-
ligt Adjusted Clinical Groups (ACG). Införandet 
sker successivt för att vårdenheterna ska få tid att 
anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. 

Inför överföring av ansvaret av hemsjukvården 
till kommunerna har arbete inletts med att se 
över arbetssätt, överföring av personal och an-
passning av lokaler.

Specialiserad somatisk och psykiatrisk vård
Nettokostnaderna inom specialiserad somatisk 
vård ökade 2012 med 132 miljoner kronor, eller 
med 3,1 procent. Nettokostnaden för somatisk 
vård överstiger utgiftsramen med 83 miljoner 
kronor. Positivt är 21 miljoner kronor i form av 
tillgänglighetsmedel, varav 13 miljoner kronor 
kommer från kömiljarden samt 9 miljoner kronor 
från prestationsersättning från statliga projekt, till 
exempel Senior alert. Höga personalkostnader i 
kombination med ökat köp av rikssjukvård är en 
bidragande orsak till budgetöverskridandet. 2011 
var budgetöverskridandet 74 miljoner kronor.

Nettokostnaderna inom specialiserad psykiatrisk 
vård ökade 2012 med 2,3 procent eller med 15 miljo-
ner kronor. Nettokostnaderna understeg utgiftsram 
med 12 miljoner kronor. Budgetöverskottet för- 
klaras delvis av ökade intäkter från såld vård, över-
skott på läkemedelsbudgeten samt bidrag från åter-
stående medel från tidigare års stimulansbidrag 
inom psykiatrin. 

Från och med 2013 införs ett nytt ersättnings- 
system för den specialiserade vården med mål att 
den ska stimulera samverkan och att pengar ska följa 
patienten. Ersättningsmodellen ska fungera och ut-
vecklas med vårdvalssystem inom specialiserad vård 
och primärvård. För somatisk vård innebär det att 

större delen av ersättningen är en patientrelaterad 
ersättning baserad på producerade DRG-poäng. 
Den patientrelaterade ersättningen för psykiatrisk 
vård ges i form av en fast produktionsersättning  
under 2013.

Övrig hälso- och sjukvård 
Ambulans- och sjuktransporter är ett delområde 
inom övrig hälso- och sjukvård där nettokostna-
derna ökat med 3,9 procent och överskrider ut-
giftsram med cirka 16 miljoner kronor. Antalet 
patienttransporter har successivt ökat från 28 000 
uppdrag 2007 till 40 000 uppdrag 2012. 

Landstingets kostnader för sjukresor uppgick till 
59 miljoner kronor 2012. Det är en minskning med 
14 miljoner kronor från 2012. Sjukreseförmånen 
sågs över 2011 och de nya reglerna trädde i kraft  
1 januari 2012. De innebar att sjukreseförmånen för 
resa med privat bil, buss och tåg begränsades till att 
gälla vid resa till vårdgivare utanför länet efter spe-
cialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss, eller till 
länets sjukhus för återkommande kvalificerad vård. 
Egenavgiften för sjukresa med taxi höjdes till 100 
kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor till 
1 800 kronor. Antalet sjukresor med taxi fortsätter 
att minska. Totalt gjordes 150 000 resor, inklusive 
resor för tandvård. Det är en minskning med cirka 
13 procent medan genomsnittskostnaden per resa 
ökat med cirka 10 procent. Störst kostnadsminsk-
ning är det för sjukresor med privat bil, där kostna-
den minskat med 8 miljoner kronor.

För delområdet övrig hälso- och sjukvård över-
skrids budgeten med 10 miljoner kronor. Det 
beror främst på att Landstingets kostnader för 
kompetensförsörjning har ökat. För 2012 är det 
ett underskott på 8,1 miljoner kronor, i första 
hand på grund av av höjda studielöner med syfte 
att få fler sjuksköterskor intresserade av att vi-
dareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. En 
annan post som ökar är utbildning i svenska för 
utlandsrekryterade läkare och tandläkare.
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Sjukvårdskostnad per invånare
Kostnaden för hälso- och sjukvård uppgick till 21 599 
kronor per invånare 2012 (exklusive andel av gemen-
samma kostnader). Det är en ökning med 474 kronor 
från 2011, eller med 2,3 procent. 

I rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjuk-
vårdens kvalitet och effektivitet 2012 ingår mät-
ningar av kostnader relaterade till invånare eller 
prestation/åtgärd. Eftersom det ännu inte finns 
framme några jämförelsevärden på riksnivå för 
2012, får 2011 års värden användas för jämförel-
ser. Vid mätningen 2011 var den strukturjusterade 
hälso- och sjukvårdskostnaden i Jönköping 20 765 
kronor per invånare (hemsjukvård, tandvård och 
omstruktureringskostnader är exkluderade). Mot-
svarande genomsnittskostnad för riket uppgick till 
21 304 kronor. Lägsta kostnaden hade Sörmland 
med 19 985 kronor per invånare.

Trots en förhållandevis hög nettokostnadsutveckling 
2011 hade Landstinget den femte lägsta kostnaden 
per invånare i riket, vilket var samma placering som 
2010. 

Att kostnaden är strukturjusterad innebär att den 
är kompenserad för strukturella olikheter, som till 
exempel skillnader i befolkningens ålderssamman-
sättning, den socioekonomiska strukturen och sjuk-
domspanorama. Genomförs föreslagna förändringar 
i det kommunala utjämningssystemet påverkas 
strukturjusteringen av landstingens kostnader och 
Landstinget i Jönköpings län får en högre struktur-
justerad kostnad per invånare i relation till flertalet 
övriga landsting, allt annat lika. Se Figur 2.

Produktiviteten minskade
DRG (diagnosrelaterade grupper) är ett gruppe-
ringssystem som beskriver patientsammansättning  
och vårdtyngd på ett nationellt enhetligt och 
överskådligt sätt. Den enhetliga grupperingen 
ger möjlighet till jämförelse med andra landsting. 
DRG-poäng innebär att vårdinsatserna värderas 
med hjälp av en poängskala kopplad till uppskattad 
resursinsats. Sjukvårdskostnad per DRG-poäng är 
en indikator på vårdens produktivitet, det vill säga 
hur mycket vården presterar i förhållande till vad 
den kostar.

Mål: Sjukvårdskostnaden per invånare ska vara bland de fem lägsta i riket.
Resultat: Femte lägsta kostnad i riket – målet är uppfyllt.
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Figur 2  Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare 2010 respektive 2011.
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2011 var kostnaden per konsumerad DRG-poäng 
inom somatisk vård i Landstinget 46 609 kronor. 
Det var 2 060 kronor högre än riksgenomsnittet 
och avståndet till riksgenomsnittet ökade under 
2011. Förutom egenproducerad vård ingår köpt 
vård. På grund av eftersläpning i statistiken finns 
ännu inte jämförbara värden med riket för 2012.

Produktiviteten inom specialiserad vård mäts som 
antal producerade DRG-poäng per 1 000 arbetade 
timmar eller som kostnadsutveckling per DRG-
poäng. Under 2012 visar båda måtten att produk-
tiviteten har försämrats. 

Mål: Kostnaden per DRG-poäng ska vara bland de fem lägsta i riket.
Resultat: Tolfte lägsta kostnad i riket – målet är inte uppfyllt.

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 

Läkemedelskostnaderna är en stor kostnadspost 
för hälso- och sjukvården. Under de senaste åren 
har en ökad fokusering skett på kostnadseffektiv 
läkemedelsförskrivning.

Mål: Läkemedelskostnad per invånare ska ligga i nedre kvartilen bland länen.
Resultat: Fjärde lägsta kostnaden per invånare – målet är uppfyllt.

Läkemedelskostnaden per invånare var 3 594 kronor, 
jämfört med genomsnittskostnaden i riket som var  
3 736 kr. 

Kostnaderna har minskat med cirka 1 procent jämfört 
med föregående år, och skillnaden mot budget visar på 
ett överskott på cirka 35 miljoner kronor. Överskottet 
kan bland annat förklaras av intensivt kvalitetsarbete 
inom Landstinget, patentutgångar med prissänk-
ningar och som följd av beslut om förmånsbegräns-
ningar fattade av Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket (TLV). Se Tabell 12, sidan 36.

Under 2012 har flera olika aktiviteter genomförts för 
att förbättra kostnadseffektiviteten genom att komma 
tillrätta med över-, under- och felanvändning av läke- 
medel.

Exempel:
• Regelverk för hantering av budgetmedel för  
 mycket dyra läkemedel eller läkemedel med vid- 
 gade indikationer har införts. Syftet med denna 
 rutin är att tidigt fånga upp kostnadsdrivande 
 behandlingsmöjligheter och få ett ordnat in- 
 förande av nya läkemedel i länet. Exempel på nya 

 är läkemedel mot Multipel Skleros (MS) och 
 Malignt melanom.

• Fokus på minskning av onödig antibiotikaför- 
 skrivning i form av kvalitetsprojekt inom primär- 
 vården samt särskild dialog med vårdcentraler 
 som har en hög förskrivning av antibiotika. Re- 
 sultaten går åt rätt håll även om Landstinget (som 
 andra landsting) har en bit kvar till det nationella  
 målet. 

• Det finns behov av fler läkemedelsprövningar inom 
 Landstinget. Ett första led är att få en bild av dem 
 som redan görs. Samtliga läkemedelsprövningar 
 registreras nu löpande.

• Regelverk för samarbete med läkemedelsindu- 
 strin har införts. Detta reglerar läkares medver- 
 kan i bland annat advisory boards (rådgivande  
 organ) och föreläsningar.

• Mallar som förskrivarstöd i Cosmic uppdateras 
 regelbundet av apotekare i samråd med läkare.
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• Nya rapporter för analys av läkemedelsförskriv- 
 ning inom primärvården samt antibiotikaområdet  
 har utvecklats. 

• Arbetet utifrån handlingsplanen för läkemedel 
 och äldre, som tagits fram tillsammans med länets 
 kommuner, visar på positiva resultat. Förskriv- 
 ning av vissa olämpliga läkemedel till äldre har 
 minskat mellan åren. 

Som en särskild uppföljning följs några utvalda  
läkemedel eller läkemedelsgrupper för vilka tio 

kriterier för bra läkemedelsanvändning anges.  
Inför 2012 reviderades kriterierna för att bland  
annat fokusera på minskad antibiotikaförskriv-
ning och god läkemedelsbehandling till äldre. 
Målen för tre av kriterierna nås. Exempel på 
dessa är de mål som gäller minskad förskrivning 
av olämpliga läkemedel till äldre. Övriga resultat 
går också åt rätt håll. Ett exempel är antibiotika-
förskrivningen. Under sista kvartalet 2012 skrevs 
det ut 13 procent färre recept per tusen invånare 
jämfört med motsvarande period 2011.

Tabell 12  Läkemedel (öppen- och slutenvård).

     Diff. mot Förändring 
(Belopp i miljoner kronor)   2011 2012 budget  i %

Receptläkemedel      
Basläkemedel   356,6 336,8 11,6 -5,6
Sjukhusspecifika   314,1 308,8 16,8 -1,7
Läkemedelskommittén, med mera   83,8 77,3 5,4 -7,8
Central periodisering*   -2,7 -7,4 7,4 
Summa   751,8 715,5 41,2 -4,8

Rekvisitionsläkemedel      
Slutenvård   254,9 285,3 -20,9 11,9
Rabatter slutenvård   -36,9 -43,4 16,7 17,6
Summa   218,0 241,9 -4,2 11,0
Totalt inklusive rabatter   969,8 957,4 37,0 -1,3

*Apoteksfakturan gällande receptläkemedel bokförs med en månads eftersläp. Den centrala periodiseringen avser därför 
kostnadsskillnaden mellan aktuella månader.
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Aktiviteter enligt handlingsplan

Handlingsplanen utgår från handlingsplanen i 
budgeten, men kan också innehålla aktiviteter 
kopplade till uppdrag som getts under året. 

Den innehåller två delar. Den första delen be-
skriver utvecklingsområdena, som till exempel 
tillgänglighet, bemötande och prevention, som 
gäller för hela hälso- och sjukvården.

Den andra delen beskriver konkreta insatser som 
ska göras inom primärvården, somatisk vård eller 
psykiatrisk vård.

Bemötande
Bemötande är tillsammans med tillgänglighet en av 
byggstenarna i Landstingets utvecklingsarbete. Be-
mötandefrågor är även centrala i etikrådets arbete, 
som under 2012 bland annat bestått i utbildning och 
stöd till nya och befintliga etikombud. Under året har 
etikombuden till exempel engagerats i att ge förslag 
på hur integriteten kan värnas i väntrum och recep-
tioner. I samverkan med Landstingsfastigheter pla-
nerar etikrådet att ta fram en checklista med viktiga 
aspekter att tänka på, både när det gäller lokalernas 
utformning och i det dagliga bemötandet. I slutet av 
året startade Vardagens etik, en processutbildning där 
13 team från olika verksamheter under det närmaste 
året ska ges stöd i att ta sig an den kliniska vardagens 
utmaningar och lösningar ur ett etiskt perspektiv.

En etisk princip handlar om att hälso- och sjukvården 
ska vara jämlik och tillhandahållas och fördelas på lika 
villkor för alla. 58 procent av de tillfrågade (fler än i 
genomsnitt för riket) i Vårdbarometern svarade ja på 

frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor 
utifrån vårdbehov. Socioekonomiska förutsättningar 
(30 procent) sågs som den främsta orsaken till att vissa 
personer eller grupper inte får vård på samma villkor 
som andra, följt av att det finns ”personer som har svårt 
att tala för sig” (20 procent). Om sjukvårdens resurser 
inte räcker till föredrar 56 procent att inkomstskatten 
höjs, medan andra exempelvis anser att sjukvården ska 
upphöra med vissa mindre motiverade behandlingar 
(16 procent) eller att patientavgifterna höjs (15 pro-
cent).

För att sprida kunskap om jämställd vård har en 
webbutbildning tagits fram med stöd från SKL, 
Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att 
70 procent av all personal i hälso- och sjukvården 
ska genomföra utbildningen under 2013. Insatser 
har även gjorts för att integrera jämställdhets- 
frågorna i olika former av utvecklingsarbete.

Landstingets arbete med HBTQ-frågor fortsätter 
under 2013 med aktiviteter som syftar till att 
• minska antalet människor som upplever sig  
 kränkta eller missförstådda på grund av sin  
 sexuella läggning i mötet med vården
• förebygga/minska ohälsa bland HBT-personer
• göra Landstinget till en arbetsplats där man  
 känner sig välkommen att arbeta oavsett sexuell 
 läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Målet att stärka patientens ställning har under året 
bland annat resulterat i en översyn av hur patient- 
erfarenheter ska tas tillvara. Landstinget tar ini-
tiativ till att involvera patienter och närstående i 
utvecklingen av hälso- och sjukvården på många 
olika sätt. Se Figur 3.

Figur 3  Metoder där Landstinget tar initiativ till att involvera patienter och undersöka om de är nöjda.
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Människor kan också själva ta kontakt för att lämna 
synpunkter och klagomål. Patientnämnden har en-
ligt lag i uppgift att utifrån synpunkter och klagomål 
stödja och hjälpa enskilda patienter samt att bidra till 
kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Nämn-
den ska vara självständig i förhållande till dem som 
beslutar om hälso- och sjukvården. Patientens direkt-
kanal ska ingå som en del av Landstingets nya kon-
taktcenter i Nässjö. Arbetssätt och samverkansformer 
fortsätter att utvecklas. 

Ärendemängder för patientnämnden och patien-
tens direktkanal framgår av Tabell 13. Fler kvin-
nor än män initierar ärenden till patientnämnden 
(62 respektive 38 procent). Organisation, regler 
och resurser står för knappt hälften av ärendena. 
Samma patient eller anhörig kan även ha kontak-
tat patientens direktkanal. 

Tillgänglighet
Landstinget har under 2012 förberett införandet av 
en nationell ledtidsmodell för bild- och funktions-
medicin. Arbete planeras också att starta i regionen 
kring ledtider inom cancersjukvården. För att följa 
upp återbesök på ett enhetligt sätt inväntas natio-
nella direktiv.

Landstinget har ett stort antal besök där patienten 
uteblir eller lämnar sena återbud. Inför 2012 infördes 
därför en regeländring som innebär att patienten får 
betala besöksavgiften om återbud lämnas senare än 
tre vardagar före ett besök i specialiserad vård. För-
ändringen har ännu inte lett till någon mätbar effekt. 

Under året har arbetet med utveckling av produk-
tionsplanering, kvalitetssäkring av data samt han-
tering av särskilda tillgänglighetsinsatser fortsatt, 
bland annat har logistiker anställts.  Arbetet har 
bidragit till en ökad tillgänglighet under 2012 och 
initierade projekt leder sannolikt till ytterligare 
förbättringar de närmaste åren. Särskilt avsatta 
tillgänglighetsmedel har främst använts till köp av 
vård från andra landsting och privata aktörer samt 
till egna extra insatser. Störst andel resurser har 
satsats inom ortopedi, kirurgi och hudsjukvård.

1177 Sjukvårdsrådgivningen via telefon införs under 
2013. Chef för verksamheten har tillsatts och övrig 
rekrytering och planering inför driftstarten pågår. 
1177.se, webbplatsen för vård, hälsa och tandvård, 

har mer än tre miljoner besök per månad. Syftet 
med 1177.se är att stärka invånarens ställning genom 
ökad kunskap om den egna hälsan, ge möjlighet att 
hitta och jämföra vård i landet, jämföra priser inom 
tandvården och att kunna ställa en anonym fråga till 
läkare eller sjuksköterska. 

Under 2012 har Landstinget infört tidbokning via 
Mina vårdkontakter för provtagning, blodgivning, 
HPV-vaccination, gynekologisk cellprovtagning samt 
på ett antal mottagningar/kliniker i länet. Projekt för 
breddinförande av Cosmic webbtidbok har startat 
med målet att alla mottagningar ska erbjuda webb-
tidbokning senast 31 december 2013. Tidbokning 
via Mina vårdkontakter minskar antalet återbud och 
uteblivna patienter, vilket sparar tid och resurser, sam-
tidigt som invånarna får en sammanhållen bild av sina 
besök och möjlighet att boka tider som passar.

På dialysenheten i Jönköping används e-hälsotjänster  
för att ge dialyspatienter större frihet och mer ansvar 
för den egna behandlingen. Patienterna använder 
Min hälsoplan, direktbokning av dialysmaskiner,  
direktbokning av gästdialys, videokonsultation för 
support och uppföljning samt både standardtjänster 
och egenutvecklade ärendetyper i Mina vård- 
kontakter.

48 500 invånare i Jönköpings län (14,3 procent) 
har konto i Mina vårdkontakter och 323 vårdmot-
tagningar erbjuder e-tjänster. 1,2 miljoner svenskar 

Tabell 13  Antal registrerade förfrågningar och klagomål 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Patientens direktkanal  937 1 066 855 891 726
Patientnämndens patientrelaterade ärenden  379 369 300 330 385
Patientnämndens administrativa ärenden  77 99 122 136 88
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(7,8 procent) har konton i Mina vårdkontakter. De 
gör över 14 000 inloggningar per dag. Under 2012 
har Mina vårdkontakter byggts om, så att invånare 
och patienter kan använda mobiltelefon eller surf-
platta för att boka tider och kontakta sin mottag-
ning.

Nationellt arbete pågår för att göra det möjligt för 
patienter att via Mina vårdkontakter läsa sin egen 
journal. Landstinget följer detta arbete och plane-
rar för införande. I Vårdbarometern ser 47 procent 
av de tillfrågade ett stort värde i att kunna läsa sin 
egen journal via Internet.

Prevention och egenvård
Landstinget ska arbeta hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande för att stödja länsinvånarnas 
hälsa och livskvalitet. Ett aktivt folkhälsoarbete 
ska bedrivas i samarbete med berörda aktörer. 
Landstinget har en ansvarsfull roll i att länets be-
folkning ska ha förutsättningar för en så god och 
jämlik hälsa som möjligt; fysiskt, psykiskt och  
socialt.

I samarbete med länets kommuner, myndigheter, 
näringsliv, föreningsliv och andra organisationer 
skapas ett hållbart samhälle. Samarbetet knyts 
ihop i olika samverkansorgan, till exempel kom-
munernas folkhälsoråd. 

Fem utbildningstillfällen har arrangerats i Motive-
rande samtalsmetodik (MI) med koppling till levnads-
vanor. Tre uppföljningstillfällen har genomförts i 
anslutning till dessa. Inom barnhälsovården har en 
fortbildningsinsats påbörjats med direkt handled-
ning i MI.

En treårsuppföljning av handlingsplanen Insikt/
Utsikt – för ett län fritt från alkohol- och drogrelate-
rade skador har genomförts. Arbetet kommer även 
att omfatta ett brottsförebyggande perspektiv. En 
rad utbildningar, samarrangemang och kampanjer 
inom ANDT- området har genomförts under året.
(ANDT: Alkohol-, narkotika-, doping- och tobak).

Handlingsplanen för sexuell hälsa har följts upp. 
Antalet positiva klamydiatester har ökat något 
under 2012. Även antalet tester har ökat, framför 
allt provtagning via webben. Fler män testar sig 
via webben jämfört med via mottagning. Det är 
vanligare med klamydia bland dem som testar sig 
via webben, jämfört med dem som testar sig på en 
mottagning. Förekomsten av gonorré, HIV och 
syfilis har inte nämnvärt förändrats under 2012.

LUST till förbättring är ett förbättringsarbete som 
inleddes 2012 i samverkan mellan folkhälsosek-
tionen och Qulturum. Det syftar till att öka kvali-
teten på skolans sex- och samlevnadsundervisning. 
I ett första steg deltog team från högstadieskolor i 
länet.

De tre inträdesprojekten inom nätverket Hälso-
främjande sjukvård har genomförts och arbetet  
bedrivs nu i ordinarie verksamhet. Nationell slut-
rapportering sker under 2013.

Landstinget har som mål att göra det möjligt för 
människor att ta eget ansvar för sin hälsa och 
att ge stöd för egenvård. När tillfrågade länsbor 
i Vårdbarometern 2012 fick skatta sitt allmänna 
hälsotillstånd bedömde 74 procent det som bra 
eller mycket bra. 82 procent ansåg sig ha bra kun-
skaper om vad som är bra för deras hälsa och vad 
som kan minska risken för sjukdom. 79 procent 
såg det som positivt att läkare eller annan vårdper-
sonal diskuterar deras levnadsvanor, till exempel 
kost, motion, tobak och alkohol. 83 procent in-
stämde i att hälso- och sjukvården ska stödja dem 
i att ändra levnadsvanor istället för att skriva ut 
läkemedel, om effekten är lika bra eller bättre.

I den nationella patientenkäten ställs frågor om 
huruvida behandlaren faktiskt diskuterade olika 
aspekter av livsstil med patienten. 23 procent upp-
gav att det gjordes inom somatisk slutenvård och 
18 procent inom öppenvården. Inom psykiatrisk 
slutenvård gjordes det vid i genomsnitt 26 procent 
av alla vårdtillfällen. I primärvården bekräftade  
16 procent att man diskuterat livsstilsfrågor vid 
det aktuella besöket eller 31 procent om man in-
kluderar att det skett det senaste halvåret.

Under året har rutinerna för dokumentation av sjuk-
domsförebyggande insatser inom primärvården för-
tydligats. I december 2012 var den totala andelen 
av personer över 18 år som valt vårdcentral och som 
fått frågor om matvanor 17 procent, fysisk aktivitet  
17 procent, alkohol 24 procent och tobak 29 procent. 
Andelarna har ökat successivt under året. Se Figur 
4, sidan 40.

För att öka kunskapen om varför och hur hälso- och 
sjukvården ska arbeta med levnadsvanor har det  
under året anordnats utbildningar, i ett första steg 
riktade till personal inom primärvården. Under 
2012 har 682 deltagare från 43 vårdcentraler ge-
nomgått basutbildning i levnadsvanor. Utöver det 
har fyra fördjupningsutbildningar i tobak, alkohol, 
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mat respektive fysisk aktivitet anordnats, med totalt 
231 deltagare från både primärvård och specialise-
rad vård. Utbildningarna är en del av införandet av 
Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder.

Inom barnhälsovården i Jönköpings län pågår ett 
arbete med att se över basprogrammet. Det syftar 
till att bygga en tydlig struktur för hur barnhälso-
vårdens mottagningar samtalar om familjens lev-
nadsvanor vid varje besök. Det handlar också om 
att vidareutveckla barnhälsovårdens del av vård-
programmet för övervikt hos barn.

Genomförandet av En rökfri operation har fortsatt 
i samverkan med länets ortopedmottagningar. 
Rutiner för dokumentation är under uppbyggnad 
och praktiska verktyg har tagits fram. Verksam-
hetsplan för breddinförande är framtagen och ett 
utvecklingsarbete med sjukhusens tobakspreven-
tiva enheter har startat.

Landstinget har länsövergripande (inom primär-
vården) genomfört artrosskolor 2011 och 2012 
med 30 deltagare vid varje tillfälle. En uppfölj-
ningsdag planeras för alla som gått utbildningen. 

Riktlinjer för vårdprevention har tagits fram samt 
en värdekompass med handlingsplan. Strukturen 
för vårdprevention har tydliggjorts med en läns-
övergripande vårdpreventionsgrupp. Till gruppen 
finns lokala arbetsgrupper knutna samt expert-

grupper för fall, nutrition respektive trycksår. En 
arbetsgrupp för munhälsa är under uppbyggnad. 
Resultaten registreras i Senior alert.

Samverkan
Ett viktigt forum för samverkan mellan sjuk- 
husen och inom primärvården är de medicinska 
programgrupperna. De förväntas få ökad strate-
gisk betydelse under 2013 i och med införandet av 
det nya ersättningssystemet.

Samverkan mellan kommunerna i Jönköpings 
län och Landstinget sker inom flera områden 
och på olika nivåer. På länsnivå sker samverkan 
bland annat kring äldre (Seniordialogen), barn 
och unga (Barndialogen), missbruk, psykiatri och 
utanförskap. Under 2012 byggdes en ny organi-
sationsneutral samverkansportal i Landstingets 
webbsystem. Utveckling av goda gemensamma 
arbetsformer pågår kontinuerligt.

Arbetet med vård och omsorg om mest sjuka äldre 
har under året utvecklats tillsammans med kom-
munerna, både inom ramen för Ledningskraft och 
i befintlig samverkan. Under 2012 togs en gemen-
sam handlingsplan fram och fastställdes av Läns-
Lako. Ett ledningssystem för samverkan kring de 
mest sjuka äldre och andra grupper håller på att 
tas fram tillsammans med kommunerna.

Samtliga sjukhus har välfungerande mobila demens-
team som utgår från de geriatriska klinikerna. Planer 

Figur 4  Andel patienter över 18 år som har besökt primärvården där levnadsvanor har dokumenterats.
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finns på att utöka och starta team även för att stödja 
vården av de mest sjuka äldre och för att minska 
risken för återinläggning och undvikbar slutenvård.

Efter ett intensivt förberedelsearbete genom pro-
jektet KomHem, övertog länets kommuner hem-
sjukvården vid årsskiftet 2012/2013. Det innebär 
ansvar för planerade och akuta hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i hemmet, inklusive förskrivning 
av hjälpmedel. Uppdraget gäller hela dygnet och 
för alla, oavsett ålder och sjukdom. Landstinget 
ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga 
insatser av specialistfunktioner som behövs i hem-
sjukvård.

De tre geriatriska klinikerna har utvecklat konsul-
tativa team inom några områden för att stödja pri-
märvård och kommuner i vården av äldre. Under  
2013 sker en översyn av strokevården för att på 
bästa sätt tillgodose invånarnas behov av rehabili-
teringsinsatser. Strokesjukvård och akutgeriatrisk 
vård på Höglandet har flyttats från Nässjö till  
Eksjö.

Under 2012 har beslut tagits om att införa vårdval 
inom den specialiserade vården. En utrednings-
grupp är tillsatt. Ett antal intervjuer har genom-
förts med berörda kliniker och privata vårdgivare 
samt med andra som berörs. Planen är att hösten 
2013 testa det utökade vårdvalet inom några spe-
cialiteter.

Barnhälsovården och kvinnohälsovårdens arbets-
sätt bygger i båda fallen på generella insatser nära 
invånarna inom ett geografiskt ansvarsområde. I 
Jönköpings och Höglandets sjukvårdsområde in-
går nu de flesta av barnhälsovårdsenheterna och 
kvinnohälsovårdsenheterna i familjecentraler.

Målet är att i samverkan med kommunerna eta-
blera minst en familjecentral och ungdomsmot-
tagning i varje kommun. Nya familjecentraler 
planeras i Värnamo, Aneby, Habo och Gislaveds 
kommun. Familjecentral saknas även i Mullsjö  
och Gnosjö kommuner. En länsövergripande 
verksamhetsuppföljning för länets familjecentraler 
har påbörjats. I slutet av 2012 fanns det ungdoms-
mottagningar i alla kommuner förutom i Gnosjö, 
Aneby och Habo kommun.

En uppdatering av uppdraget för Barndialogen 
har skett under året. Landstinget har tillsammans 
med Sveriges Kommuner och Landsting arrang-
erat utbildningar kring barnets rätt. Landstinget 

är på uppdrag av Socialstyrelsen en utvecklings-
region för barn som anhöriga.

Beslut har tagits om årliga anslag till en länsöver-
gripande Mansrådsgivning med mottagningar i 
Jönköping, Gnosjö och Nässjö.

Handlingsplaner gällande jämställd sjukskriv-
ning och kompetenssatsningar inom försäkrings-
medicin har upprättats och aktiviteter pågår. Ett 
balanserat styrkort har fastställts och revideras 
årsvis för sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen. Ett nytt arbetssätt med tidig kon-
takt med arbetsgivare och arbetsförmedling har 
införts. Multimodal rehabilitering samt KBT/
IPT-behandlingar utförs inom ramen för reha-
biliteringsgarantin. Ett forskningsprojekt drivs i 
samverkan med Landstinget i Kalmar län.

För att underlätta för de invånare som behöver en 
samlad rehabilitering inför återgång till arbete, 
har ett samordningsförbund bildats i varje sjuk-
vårdsområde. I första hand har satsningar skett på 
kompetensutveckling. Inom Jönköpings sjukvårds- 
område har ett samverkansprojekt startat, som 
innebär att de fyra involverade parterna handlägger 
komplicerade ärenden gemensamt.

I samarbete med vårdpersonal har arbetet med kultur-, 
natur- och motionsslinga runt Länssjukhuset Ryhov 
initierats och utvecklats. Målgruppen är främst pa-
tienter, anhöriga och vårdpersonal. Vidareutveckling 
av Naturfoto i vården tillsammans med professionella 
fotografer i länet har bidragit till ett bredare utbud av 
lokala naturmiljöer.

Landstinget är ett centrum för utveckling av 
coacher. Det handlar om förmågan att stötta team i 
förbättringsarbete, men också om förmågan att leda 
med aktiv patientmedverkan och genom andra.

Kliniskt förbättringsarbete
Arbetet med Fakta, ett allmänt kliniskt kunskaps-
stöd, har fortsatt och utveckling pågår även i regio-
nen kring den specialiserade vården. Avsikten är att 
på sikt integrera Fakta i Landstingets IT-stöd för 
vården, Cosmic.

Den treåriga informationskampanjen om stroke 
har fortsatt. Satsningar har bland annat gjorts för 
att säkra snabb tillgång på trombolysbehandling.

I början av året lanserades temaområdet cancer  på 
1177.se med fakta, filmer, intervjuer och repor-
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tage. Under hösten genomfördes den nationella 
kampanjen Cancer. Ett ord. Tusen reaktioner. med 
bland annat TV- och bussreklam. Det regionala 
cancerprojektet startade 2010 och avslutades 2012. 
Det har bland annat handlat om vårdkedjan för 
patienter med tjocktarmscancer. I uppföljningen 
av projektet görs en generell analys av förbätt-
ringsmöjligheter som kan användas för andra 
cancerformer. Landstinget har beslutat att delta i 
en nationell koloncancerstudie med screening för 
tarmcancer.

Den satsning som planeras inom strålbehandlings-
verksamheten i form av utbyggnad och nya och fler 
strålkanoner har ännu inte realiserats, men projek-
tering och upphandlingsarbete pågår. Full effekt i 
form av bättre tillgänglighet och ökad kvalitet nås 
först 2015. Personal har anställts och utbildats de 
senaste två åren och vid behov kan tvåskift införas 
redan i nuläget.

Förberedelser för onkogenetisk rådgivning har 
genomförts under året och planeras starta våren 
2013. Beslut är taget att onkologkliniken på Läns-
sjukhuset Ryhov ansvarar för verksamheten. 

Täckningsgraden för Svenska palliativregistret 
har under 2012 ökat från 69 till 75 procent. Under 
året har Socialstyrelsen utarbetat ett förslag på 
nytt nationellt kunskapsstöd inom palliativ vård. 
Det utgör vägledning i det fortsatta arbetet med 
att utveckla den palliativa vården. Inom den spe-
cialiserade vården pågår rekrytering för att stärka 
de palliativa teamen och för att införa en läns- 
gemensam jourlinje.

Under 2012 har en gemensam webbplats för pal-
liativ vård utvecklats. Gemensamma dokumen-
tations- och vårdplansmallar har utarbetats i 
Cosmic, i syfte att skapa en enhetlig palliativ vård 
i länet. Fakta-gruppen har under året utformat 
beslutsstöd för allmän och specialiserad palliativ 
vård, med ett nytt nationellt vårdprogram som 
grund.

Under 2012 inleddes den allmänna vaccinationen 
mot humant papillomvirus (HPV). Alla flickor 
vaccineras via elevhälsan när de går i årskurs 5–6. 
SKL har rekommenderat landstingen att vaccinera 
även flickor födda 1993–1998. För den utvidgade 
vaccinationen är Landstinget ensamt ansvarig. 
I samband med vaccination ges information om 
sexuell hälsa. Vaccination erbjuds på flertalet av 
länets gymnasie- och högstadieskolor. I slutet av 

2012 var vaccinationstäckningen omkring 50 pro-
cent, vilket ligger strax över riksgenomsnittet.

Patientsäkerhet
Ett länsgemensamt angreppssätt för dialoger om 
patientsäkerhet och mätningar av säkerhetskulturen 
fortgår. Sambandet mellan kostnadseffektivitet och 
att göra rätt från början ska ytterligare förtydligas. 
För att stödja och stimulera utvecklingsarbetet ge-
nomfördes Ledningskraft för verksamhetsledningar 
i hela länet.

Andelen patienter som fått en vårdrelaterad in-
fektion (VRI) har mätts månatligen på de flesta 
vårdenheter. I jämförbara nationella mätningar 
vår och höst har andelen patienter som får en VRI 
minskat med 21 procent, vilket betyder att målet 
att minska med minst 20 procent är nått. 

Förbrukningen av antibiotikan Cefalosporiner 
(J01D) mätt i DDD/100 vårddagar har i genom-
snitt ökat med sju procent under året. Det finns 
stora variationer mellan sjukhusen. Under 2013 
införs ett infektionsverktyg i form av ett natio-
nellt IT-stöd för kontinuerlig registrering och 
återkoppling av information om infektioner och 
antibiotika-ordinationer. Det väntas bidra till att 
minska överanvändningen av antibiotika. Arbetet 
med att skapa antibiotika-rapporter i Diver har 
resulterat i att förskrivningsmönster nu kan följas 
för varje vårdcentral och enskild läkare. Det utgör 
ett effektivt verktyg för att öka följsamheten till 
behandlingsrekommendationerna.

De somatiska klinikerna i länet har utsett ombud 
(läkare) för Strama (Strategigruppen för rationell 
antibiotikaanvändning och minskad antibiotika-
resistens) som fått ett särskilt ansvar för att följa 
antibiotikaförskrivning, VRI och epidemiologi på 
den egna kliniken. Lärandeseminarier har genom-
förts där olika team har genomfört kartläggningar 
och tagit fram handlingsplaner i syfte att förbättra 
antibiotikabehandlingen på kliniken.

Läkemedelsanvändning
Landstinget eftersträvar en bättre resursanvändning 
genom att minska över-, under- och felanvändning 
av läkemedel. Det är viktigt att ge linjeorganisa-
tionens chefer och förskrivare ett bra och tydligt 
informationsstöd, för såväl klinisk som ekonomisk 
uppföljning. Elektroniskt förskrivarstöd underlättar 
rationella läkemedelsval enligt rådgivande listan, 
som är baserad på Fakta-dokument.
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I överenskommelser mellan staten och SKL har bland 
annat området läkemedel och äldre utsetts till ett priori-
terat område. Tre läkemedelsindikatorer för äldre har 
varit i fokus, nämligen olämpliga läkemedel, olämp-
liga läkemedelskombinationer och läkemedel mot  
psykos i särskilda boenden för äldre. I Landstinget  
nåddes en genomsnittlig förbättring av indikatorerna  
med 7,4 procent jämfört med rikets 7,1 procent.

Primärvård
I november 2011 beslutade landstingsfullmäk-
tige att systematiskt införa hälsosamtal för mål-
grupperna
• förstagångsföräldrar till ettåriga barn
• länets 40-, 50-, 60-åringar
• patienter som haft hjärtinfarkt och stroke.

Vid årets slut hade vårdcentralerna genomfört 
hälsosamtal med 25 procent av alla 40-, 50- och 
60-åringar (3 168 personer). Satsningen har i delar 
av primärvården kombinerats med en forsknings-
studie om livsvillkor, stress och hälsa. Se Figur 5.

Barnhälsovårdens sjuksköterskor har en unik möj-
lighet att motivera till hälsosamtal. Resultatet ger 
ett gott underlag för det fortsatta arbetet omkring 
barnet och familjen. Inom barnhälsovården har 

cirka 80 procent av alla mottagningar inom barn-
hälsovården genomfört hälsokurvor. Arbete pågår 
för att följa och utvärdera hälsosamtal som arbets-
metod för utlandsfödda familjer.

Somatisk vård
Inom ögonsjukvården har behandling med Lucen-
tis för nya behandlingsområden kommit igång som 
planerat och samtliga resurser som tilldelats inför 
2012 har förbrukats.

Förberedelser har pågått för att kunna ta hem 
behandlingen av den maligna hematologin från 
Universitetssjukhuset i Linköping (US). Verk-
samheten etableras på Länssjukhuset Ryhov under 
våren 2013. Patienter i Jönköpings län med behov 
av högspecialiserad barnortopedisk vård kommer 
från och med september 2013 att remitteras till 
US, där ett regionalt centrum för högspecialiserad 
barnortopedi inrättas.

Under 2012 gjordes en översyn av den kirurgiska 
verksamheten med syfte att erbjuda jämlik vård 
med hög kvalitet som också är kostnadseffektiv. 
Förbättringsarbete görs nu genom samverkan 
mellan sektioner under ledning av medicinsk pro-
gramgrupp och sjukvårdsdirektörer. 
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Figur 5  Inbjudna till hälsosamtal respektive genomförda hälsosamtal.
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Under året har Landstingets framtidsanalys för 
hälso- och sjukvården i länet färdigställts. Den 
har legat till grund för framtagandet av 2013 års 
budget med verksamhetsplan.

Psykiatrisk vård
Arbetet med att skapa en ledningsplan för vuxen-
psykiatrin och förverkliga utvecklingsplanens 14 
punkter gick 2012 in i sin slutfas och slutrapport 
ska lämnas i februari 2013.

Arbetet har bland annat lett till ett förtydligande 
av länsfunktionernas uppdrag och ökad registre-
ring i aktuella kvalitetsregister. Även införandet av 
Cosmic har på flera sätt bidragit till att underlätta 
uppföljningen av resultat och effekter. Utveck-
lingsarbetet planeras fortsätta.

Inom rättspsykiatrin har samarbetet i regionen 
intensifierats under året. Köp av vårdplatser ska i 
största möjliga utsträckning ske inom regionen. 
Enheten i Jönköping har låg säkerhetsklassning 
och ska inriktas på utslussning.

Utvecklingen av det länsövergripande samarbetet 
inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har 
fortsatt i linje med tidigare gjord utredning. Ut-
landsrekryteringar har skett för att minska bristen 
på specialistläkare. Sedan 2007 har statliga medel 
avsatts för barn och unga med psykisk ohälsa. De 
har använts till en allmän förstärkning av BUP 
och för att öka tillgängligheten. Planerna på att 
rekrytera en länsövergripande vårdutvecklare har 
inte kunnat förverkligas. Länsövergripande vård-
riktlinjer håller dock på att tas fram som ett led 
i att erbjuda lika villkor för länets invånare och 
ett kontaktnät är etablerat med kommunerna för 
bättre kommunikation på ledningsnivå.

En länssamordnare för barn och ungas psykiska 
hälsa har anställts. Länssamordnaren har ett särskilt 
ansvarsområde för barn och unga som har koncen-
trationssvårigheter. Fakta-dokument med länsöver-
gripande riktlinjer för barn som har svårigheter att 
reglera uppmärksamhet och aktivitetsnivå håller på 
att tas fram.

Modellområdesprojektet, med syfte att främja barns 
och ungas psykiska hälsa och att säkra en god till-
gänglighet till effektiva vård- och stödinsatser, på-
gick mellan 2009 och 2011. Psynk-projektet (2012–
2014) utgör en fortsättning på modellområdesarbetet 
och omfattar olika utvecklingsarbeten i samverkan 
mellan länets kommuner och Landstinget.

Övrig hälso- och sjukvård
Inom Medicinsk diagnostik har ett intensivt arbete 
gjorts för att hantera det ökade inflödet av under-
sökningar och analyser. Volymerna är ökande i de 
flesta delar av verksamheten samtidigt som arbetet 
med att korta svarstider är en viktig målsättning. 
Inom radiologin har väntetiderna till undersök-
ning kunnat kortas på ett mycket framgångsrikt 
sätt och inom vissa områden är nu väntetiderna 
bland de kortaste i landet.  Kapacitetsplanering är 
ett exempel på arbetssätt som har bidragit till det 
goda resultatet.

Nya regler för sjukresor infördes från januari 2012. 
Egenavgiften för bil, sjukresetaxi och flyg höjdes 
från 50 kr till 100 kr per enkelresa och högkost-
nadsskyddet höjdes från 1 200 kr till 1 800 kr. 
Ersättning för bil-, buss- och tågresor inom länet 
begränsades till att enbart betalas ut för resor till 
vissa, i förhand specificerade, behandlingar till  
exempel dialys- och strålningsbehandling.

Planerna på att införa vårdval för utprovning av 
hörapparater har varit vilande i väntan på utred-
ningen om vårdval inom specialiserad vård.

Landstinget kommer att ta över läkemedels-
försörjningen till slutenvården i egen regi från  
1 november 2013. En projektgrupp har under året 
arbetat med förberedelser inför övertagandet.

Övrigt
Inom området riskhantering och krisberedskap har 
runt 200 personer under året deltagit i utbildning 
och övning för att ingå i olika roller i krisorgani-
sationen. Utbildning och övning samt hantering 
av inträffade händelser sker i stor omfattning med 
samverkande myndigheter i länet, såsom kommu-
ner, polismyndigheten samt Länsstyrelsen inom 
strukturen F-samverkan. Under året har sanerings- 
anläggningen vid Höglandssjukhuset färdigställts 
vilket ger en god infrastruktur för att hantera hän-
delser med farliga ämnen i länet. Under 2012 hade 
Tjänsteman i beredskap, Tib, 137 larm, där de  
vanligaste orsakerna är ambulansbrist, intern nät-
verks- och telestörning, SOS-störningar och trafik-
olyckor med fem eller fler drabbade.

Under 2012 slutfördes breddinförandet av journal-
systemet Cosmic. Antalet användare av Cosmic i 
Landstinget och på privata vårdcentraler är nu över 
11 500. Under hösten har systemet uppgraderats 
till en ny version, vilket har gjort det möjlighet att 
arbeta med nya funktioner, exempelvis kopplingen 
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till Mina vårdkontakter. Under 2013 fortsätter in-
förandet av nya funktioner i Cosmic, exempelvis 
en ny modul för akutmottagningarna och ett be-
slutsstöd för psykiatrin. Under året har det tidigare 
Apodos-systemet ersatts av Pascal. Det är ett na-
tionellt verktyg för ordination av läkemedel, som 
används för att ordinera så kallade dosdispenserade 
läkemedel (läkemedel som förpackas i påsar för 
vanligtvis två veckors förbrukning).

Anslutningen till den nationella patientöversikten 
(NPÖ) är klar. Den utgör en viktig funktion i sam-
band med kommunernas övertagande av hemsjuk-
vården. En fortsatt utveckling sker bland annat i 
regionen för hur NPÖ kan användas i kommunika-
tion mellan sjukhus och landsting.



TANDVÅRD

TANDVÅRD

Landstingets ansvar för tandvård regleras i tand-
vårdslagen. Enligt lagen ska Landstinget svara för
• regelbunden och fullständig tandvård för barn  
 och ungdomar till och med det år de fyller 19 år 
• specialisttandvård för vuxna
• övrig tandvård för vuxna i den omfattning som 
 Landstinget bedömer lämpligt.

Landstinget ska dessutom se till att det finns till-
räckliga resurser för patienter med särskilda behov 
av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med 
behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Landstingets resurser för barntandvård, specialist-
tandvård och tandvård till patienter med särskilda 

behov och stöd avser såväl offentligt som privat 
driven tandvård.

Allmäntandvård för vuxna utförs på en marknad 
där både offentlig och privat tandvård är aktörer. 
Allmäntandvård finansieras av patientavgifter 
och ersättning från tandvårdsförsäkringen. Inom 
barntandvården har Folktandvården kostnader för 
kollektiva insatser för barn 0–2 år samt extern före- 
byggande verksamhet för alla barn i länet. Detta 
finansieras med en särskild folktandvårdsspeci-
fik ersättning som 2012 uppgick till 8,8 miljoner  
kronor. I övrigt gäller konkurrensneutralitet.

STRATEGISKT MÅL: Bra munhälsa och god tandvård

Perspektiv: Medborgare och kund

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå bra hälso-
effekter hos barn och ungdomar

Mål: 47 procent av 19-åringarna i Jönköpings län ska vara kariesfria.
Resultat: 43 procent av alla 19-åringar är kariesfria – målet är delvis uppfyllt.

Information, undervisning och munhygieninstruk-
tion ges till olika målgrupper. Speciell uppmärk-
samhet riktas till de grupper som av olika skäl har 
större behov av tandvård eller större svårigheter 

att söka och efterfråga tandvård. Det handlar till 
exempel om barn, äldre, sjuka och personer med 
funktionshinder.

Tandhälsan inom barn- och ungdomstandvården 
i Jönköpings län är god. Förebyggande insatser  
redan under förskoletiden och genom skoltiden, 
bland annat tandborstning efter frukost på förskolor 
och fritidshem och fluorlackning i skolan, ökar för-
utsättningarna för god tandhälsa. Enligt en rapport 
publicerad 2011 av Socialstyrelsen om karies bland 
barn och ungdomar, ligger Jönköpings län bra till i 
förhållande till riket. 43 procent av 19-åringarna i 
Jönköpings län var kariesfria mot 31 procent i landet. 
År 2013 införs differentierad barntandvårdspeng för 
att styra resurser till områden med störst behov.

Många av de unga vuxna som lämnar den av-
giftsfria barntandvården prioriterar inte fortsatta 
tandvårdsbesök. Som ett sätt att försöka motverka 
detta infördes hösten 2009 möjligheten att teckna 
Frisktandvårdsavtal hos Folktandvården. Frisk-
tandvård är regelbunden tandvård till fast pris. 
Från starten i september 2009 till årsskiftet 2012 
har 8 726 frisktandvårdsavtal tecknats.
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FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet

För barn- och ungdomstandvård gäller valfri-
het i val av vårdgivare. Av länets omkring 68 000 
3–19-åringar tar Folktandvården hand om tand-
vården hos 62 300 (92 procent) och privata vård-
givare tar hand om 5 700 (8 procent). 

Tillgängligheten inom allmäntandvård vuxna har 
förbättrats och för de flesta kliniker, Folktandvården 

såväl som privattandläkare, gäller ett i princip direkt 
omhändertagande. Vissa väntetider kan finnas då 
nyanmälda patienter erbjudits tid på en klinik inom 
kommunen, men väljer att vänta på tid hos den kli-
nik de valt.

Mål: Alla remisspatienter inom specialisttandvården tas omhand inom 60 dagar.
Resultat: 1 841 patienter har väntat längre än 60 dagar – målet är inte uppfyllt.

Av de remisspatienter till specialisttandvård som 
väntat längre än 60 dagar är drygt 80 procent 
patienter som kan/ska vänta på behandling. Det 
gäller patienter till ortodontibehandlingar och 

patienter remitterade till käkkirurgiska kliniken 
för behandling av visdomständer som inte ger 
några akuta symptom.

Vissa äldre och funktionshindrade har med giltigt 
intyg rätt till tandvårdsstöd. Det omfattar bland 
annat kostnadsfri munhälsobedömning (kallas  
även uppsökande tandvård) och nödvändig tand-

vård till samma kostnad som sjukvård. Drygt  
8 000 personer är berättigade till uppsökande tand-
vård. Av dessa tackade cirka 6 000 ja och 91 procent 
av dem som tackat ja har fått ett besök. 

Mål: Minst 90 procent av dem som är berättigade till uppsökande tandvård ska ha blivit 
erbjudna detta.
Resultat: 91 procent – målet är uppfyllt.

FRAMGÅNGSFAKTOR Bra omhändertagande 

De personer som är berättigade till uppsökande 
tandvård har också rätt till nödvändig tandvård 
till hälso- och sjukvårdsavgift. 2012 var det cirka 
4 000 som använde sitt intyg för nödvändig tand-
vård. Av de cirka 5 500 som har fått uppsökande 
tandvård under 2012, var det cirka 2 500 som be-
dömdes ha akut behov av nödvändig tandvård. Av 
dessa tackade knappt 900 nej till den rekommen-
derade tandvården.

En framgångsfaktor för att fler som är i behov av 
nödvändig tandvård kan tacka ja, är att den kan 
ges i nära anslutning till boendet. Ett arbetssätt 
med en mobil enhet har prövats under några år 
för att tillgodose behovet av tandvård åt personer 
som bor i särskilda boenden. En utvärdering av 
verksamheten som redovisades under 2011 kon-
staterade att mobil tandvård är bra ur patienternas 
synvinkel. De tekniska förutsättningarna är dock 
inte optimala och arbetsmiljön och ergonomin hos 

Mål: 100 procent efterfrågad nödvändig tandvård tillgodosedd.
Resultat: 100 procent – målet är uppfyllt.
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utrustningen kan förbättras. Den mobila verk-
samheten innebär också en ekonomisk belastning 
jämfört med om motsvarande arbete utförs på  
klinik. Under 2013 ska prövas om en mobil  

enhet i form av en fullt utrustad buss kan vara ett 
komplement eller ett alternativ till den nuvarande 
mobila enheten.

FRAMGÅNGSFAKTOR Bra omhändertagande och bemötande (folktandvården)

Folktandvården har under 2012 genomfört kontinu-
erliga patientenkäter med hjälp av läsplattor på länets 
kliniker, inom både allmäntandvård och specialist-
tandvård. 97 procent av patienterna har angett sig 
vara nöjda med sitt tandvårdsbesök. Frågor ställdes 
om bland annat service, bemötande, trygghet och 
tillgänglighet.

Svenskt kvalitetsindex genomför årligen mätning 
av nöjdhetsindex för olika branscher. Inom offent-
lig sektor är tandvården det område som svensk-
arna är mest nöjda med.

Mål: 100 procent nöjda kunder inom Folktandvården.
Resultat: 97 procent – målet är uppfyllt.

STRATEGISKT MÅL: Effektiva arbetsprocesser.

Perspektiv: Process och produktion

FRAMGÅNGSFAKTOR Säker tandvård

Mål: 100 procent följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner.
Resultat: Rätt klädd 100 procent, basala hygienrutiner 84 procent – målet är delvis uppfyllt.

Uppföljningen av hygienrutiner och klädregler visar 
att det finns förbättringspotential. Analys visar att 
följsamheten inom tandvården att använda plast-
förkläden brister. Behandlarna upplever att funk-

tionen på förklädena inte är tillfredställande. Det 
pågår ett arbete för att se om användbara alternativ 
kan tas fram.

TANDVÅRD
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VERKSAMHETSSTATISTIK

Tabell 14  Statistik för tandvården 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Barn- och ungdomstandvård      
Antal behandlade barn1)  66 9242) 63 529 64 289 59 274 60 231
Antal vårdtimmar tandläkare  35 515 32 176 30 959 30 018 29 675
Antal vårdtimmar övrig vårdgivande personal  9 185 10 655 11 265 11 444 10 946
Antal behandlade barn, hos privat tandläkare  5 020 5 055 5 258 5 583 5 722
      
Vuxentandvård      
Antal behandlade patienter4)  84 349 79 927 86 563 88 012 91 439
Antal vårdtimmar tandläkare  85 965 84 961 83 9623) 86 606 85 824
Antal vårdtimmar övrig vårdgivande personal  35 938   39 075 38 8123) 40 596 44 822
      
Specialisttandvård      
Antal patientbesök  61 1392) 62 168 67 8233) 65 814 64 041
Antal behandlade patienter1)  8 667 7 903 7 5243) 6 958 8 527
      
Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd 5)     
Antal patienter, munhälsobedömning  4 647 4 645 5 747 5 631 5 451
Antal patienter, nödvändig tandvård  3 827 4 112 4 0523) 3 847 3 807
Antal patienter, behandlade som ett led 
i kortvarig sjukdomsbehandling  1 388 1 154 1 395 1 366 1 559

1) Från och med 2010 redovisas antal behandlade patienter i stället för antal fullständiga behandlingar för att få enhetlighet    
   med statistik som redovisas till Sveriges Kommuner och Landsting.
2) Uppgiften är reviderad för 2008 efter att rättningar av verksamhetsstatistiken gjorts 2009.
3) Uppgiften är reviderad för 2010 efter att rättningar av verksamhetsstatistiken gjorts 2011.
4) Tidigare år har uppgifter för antal fullständigt och partiellt behandlade redovisats men denna statistik är sedan införandet 
   av ny tandvårdsförsäkring inte längre relevant då Försäkringskassan inte har fokus på avslutade behandlingsperioder.
5) Avser patienter behandlade inom såväl Folktandvården som privat verksamhet.
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STRATEGISKT MÅL: Bästa möjliga tandvård 

Perspektiv: Lärande och förnyelse

FRAMGÅNGSFAKTOR Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete

Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping 
bedrivs specialistutbildning och specialiserings-
tjänstgöring av ST-tandläkare i bettfysiologi, 
odontologisk radiologi, oral kirurgi, oral pro-
tetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. 

Institutionen är godkänd av Socialstyrelsen för 
utbildning av specialister.

37 vetenskapliga artiklar har publicerats under 
2012.

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv tandvård

Perspektiv: Ekonomi

FRAMGÅNGSFAKTOR Ekonomi i balans

Landstinget har i jämförelse med andra landsting 
en hög kostnad per invånare för tandvård. Riksge-
nomsnittet för 2011 var 537 kronor per invånare och 
i Jönköpings län var kostnaden 722 kr per invånare.

Vid jämförelser per delområde kostade 
- allmäntandvård för barn och ungdomar 0–19 år 
1 376 kronor per länsinvånare (riksgenomsnitt  
1 086 kronor) och 
- specialisttandvård 296 kronor per länsinvånare 
(riksgenomsnitt 173 kronor). För 2012 är nettokost-
naden för specialisttandvården 9 miljoner kronor 
lägre än 2011, vilket motsvarar cirka 30 kronor per 
länsinvånare.

Förklaring till de högre kostnaderna inom barn- 
och ungdomstandvård kan finnas i de satsningar 
på förebyggande insatser som Folktandvården i 
Jönköpings län gör för åldersgruppen 0–19 år. 

Epidemiologiska data talar för att insatserna ger 
goda resultat för tandhälsan. För 2012 låg barn-
tandvårdspengen kvar på samma nivå som 2011, 
1 270 kronor per barn. 2013 kommer barntand-
vårdspengen att sänkas med 20 kronor per barn 
och vårdpengen ska differentieras utifrån hur 
tandhälsan varierar i länet.

För protetisk behandling erbjuds från och med 2011 
utöver avtagbar protes även implantat. 5 miljoner 
kronor avsattes i budget för implantatbehandling för 
bland annat patienter som strålbehandlats i öron-, 
näs-, mun- och halsregionen. Behandlingarna är 
långdragna och kostnaderna debiteras när behand-
lingen är klar. Kostnaderna för tandvård till personer 
med särskilda behov har ökat med drygt 1,6 miljoner 
kronor jämfört med 2011. Nettokostnaden under- 
stiger utgiftsramen då bland annat implantat- 
behandling inte fått full genomslagskraft.

Mål: Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga intäkt eller budget.
Resultat: Verksamhetsområden allmäntandvård vuxna och allmäntandvård barn och 
ungdomar avviker från budget med sammanlagt 15 miljoner kronor – målet är inte uppfyllt.
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Tabell 15  Tandvårdens nettokostnad 2008–2012 (miljoner kronor).

      Avvikelse
      mot budget
Delområde 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Allmäntandvård      
- vuxna -13 6 21 7 10 -6
- barn och ungdomar 122 108 110 107 112 -9
- personer med särskilda behov 32 23 24 24 26 7
      
Specialisttandvård 88 91 100 100 91 14
Mervärdesskatt, tandvård -16 -16 -17 -17 -19 1
Andel gemensamma kostnader * 2 2 2 4 0 5
      
Total nettokostnad 215 214 240 225 220 12

* inklusive politisk verksamhet

Mål: Produktivitet ska öka jämfört med 2011.
Resultat: Oförändrad produktivitet jämfört med 2011 – målet är delvis uppfyllt.

Enligt beräkningar baserade på registrerade åt-
gärder och bokad klinisk tid är produktiviteten 
oförändrad jämfört med 2011. Produktiviteten be-
räknad med en sådan modell kan variera över tid 
då mixen av erfarna och nya tandläkare varierar.

FRAMGÅNGSFAKTOR Hög produktivitet



Ett rikt kulturutbud har betydelse för tillväxt och utveckling för regionen. Över 124 000 personer besökte Smålands 
Musik och Teaters föreställningar och konserter, bland annat med Sinfoniettan, under 2012. Det är en högre publik-
siffra än väntat, målet var 120 000 besökare. Totalt arrangerades 950 föreställningar, drygt 400 av dem var för 
barn och ungdomar. Dessutom har Kulturhuset Spira öppnat sina lokaler för bland annat 140 konferenser och 325 
guidade turer för allmänheten.
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Regional utveckling
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att Landstingets vision För ett bra liv i 
ett attraktivt län ska förverkligas. Tillsammans med övriga aktörer och gemensamma 
ansträngningar blir länet livskraftigt. En regions livskraft handlar om förmågan att 
locka och behålla invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa att-
raktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, 
forskning och kultur. Det handlar också om att ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, en 
väl fungerande arbetsmarknad, ett bra utbildningsutbud och väl fungerande trafik 
och infrastruktur.

STRATEGISKT MÅL: Ett attraktivt och varierat utbildningsutbud med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.

Perspektiv: Medborgare och kund

FRAMGÅNGSFAKTOR Behovsanalyser som ger underlag för verksamhetsplanering, bland annat 
utbildningarnas dimensionering och inriktning.

UTBILDNING

Från och med 1 januari 2012 utgör Landstinget 
kollektivtrafikmyndighet för länet och bär därmed 
ensamt ansvar för den regionala kollektivtrafiken. 
Länstrafiken drivs från och med 2012 i förvalt-
ningsform.

För att stärka det regionala tillväxtarbetet har 
Landstinget 2011 lämnat in ansökan om att nu-
varande Jönköpings län från och med 2015 får  
bilda regionkommun med regionalt utvecklings-
ansvar (SFS 2010:630). I departementsskrivelse (Ds 
2012:55) föreslås att Landstingets ansökan bifalls.

Landstinget erbjuder ett brett utbud av utbild-
ningar inom gymnasieskolans naturbruksgrenar 
samt inom folkhögskoleområdet. 

Naturbruksutbildningarna i Tenhult, Värnamo 
och vid Stora Segerstad i Reftele drivs på uppdrag 
av länets kommuner. Skolorna har ett brett utbud 
med inriktning mot jordbruk, skogsbruk, maskin-
teknik, djurvård, hästhållning, hund, trädgård 
samt natur och miljö. Nu gällande samverkans-
avtal med kommunerna sträcker sig till 31 decem-
ber 2016.

Yrkeshögskoleutbildning (YH) erbjuds inom om-
rådena lantbruk och skogsbruk. 

En branschanalys har genomförts för Landstingets 
naturbruksgymnasier. Jämte analysen har en utred-
ning påbörjats som ska utmynna i en strategi för 
naturbruksgymnasiernas framtida utveckling.

Den årliga rikskonferensen för Sveriges natur-
bruksgymnasier hölls i år i Jönköping.
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Vid Sörängens folkhögskola finns allmän kurs, 
estetiska kurser, skrivarkurser samt författarlinjen 
som startade under året. 

Vid Värnamo folkhögskola finns fem högskole-
förberedande profiler på allmän linje och tre yrkes- 
förberedande utbildningar som efterfrågas på  
arbetsmarknaden.

Mål: 1,0 förstahandssökande per utbildningsplats.
Resultat: 0,9 (naturbruk) – målet är delvis uppfyllt.

Gymnasieskolorna har påbörjat arbetet för att 
möta de minskande elevkullarna. Antalet 16-åringar, 
vilka utgör underlag för sökande till gymnasie- 
skolan, sjunker med cirka 30 procent fram till 2015. 
Skolorna har 2012 en något lägre elevtillströmning 
än planerat.

Elevtillströmningen har varit fortsatt god till 
Landstingets folkhögskolor i Nässjö och Värnamo.

Folkhögskolorna har inlett ett gemensamt arbete 
för profilering av respektive skola. Inriktningen är 
att Värnamo folkhögskola profileras mot folkhälsa 
och Sörängens folkhögskola mot kultur.

STRATEGISKT MÅL: Eleverna ska slutföra sin utbildning

Perspektiv: Process och produktion

FRAMGÅNGSFAKTOR Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov

Mål: 95 procent av de studerande ska slutföra sin utbildning (naturbruk).
Resultat: 89 procent – målet är delvis uppfyllt.

Andel elever som slutför sin utbildning är i nivå 
med 2011. Folkhögskoleutbildningen för elever 
från Jönköpings län har 2012 ökat med nästan 
1 200 elevveckor, vilket är en ökning med 2,5 
procent.

Tabell 16  Utbildning, antal elevveckor 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Folkhögskoleutbildning     
Egna folkhögskolor  13 455 13 332 13 293 13 071 13 185
Övriga folkhögskolor  29 488     34 861     34 482 31 915 32 964
Summa folkhögskoleutbildning  42 943 48 193 47 775 44 986 46 149
      
Gymnasieutbildning      
Gymnasieutbildning – naturbruk  16 530 16 240 15 840 15 560 14 440
Uppdragsutbildning – naturbruk  3 640              3 840   3 980 5 260 4 950
Summa   20 170 20 080 19 820 20 820 19 390
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STRATEGISKT MÅL: Organisation och individer som utvecklas i takt med nya krav 

Perspektiv: Lärande och förnyelse

FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet  
i skolan 

På alla skolor genomförs kontinuerligt utveck-
lingssamtal mellan arbetsledare och medarbetare, 
kopplat till den pedagogiska förnyelsen och ut-
vecklingen av olika kurser. Kompetensutveckling 
är på motsvarande sätt kopplad till kraven på, och 
behovet av, förnyelse och kvalitet i skolarbetet.

Förutom att studieprogram är ändamålsenliga är 
ett bra boende en viktig grund för studerandes 
val av folkhögskola. Boendet vid Värnamo folk-

högskola motsvarar inte i alla delar de krav som 
kan ställas på ett bra boende. Olika alternativ har 
utretts för att erbjuda bra boende, vilket vägts 
mot de studerandes möjligheter att finansiera sitt  
boende. För att tillgodose behov av ändamålsenligt 
elevboende inom skolområdet ska ett nytt elevhem 
byggas. Den ökade lokalkostnaden ska finansieras 
genom en ökad hyra för elevboende och genom  
effektiviseringar.

Mål: Minst 80 procent av lärarna inom gymnasieskolan ska vara behöriga 
(ämnes- och pedagogisk behörighet).
Resultat: 80 procent – målet är uppfyllt.

STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av hög produktivitet 
och effektivitet

Perspektiv: Ekonomi

FRAMGÅNGSFAKTOR Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet
FRAMGÅNGSFAKTOR Kunskap om prestations- och kostnadsutfall

Kostnaden per elevvecka inom de egna folkhög-
skolorna är cirka 3 552 kronor. Kostnadsökningen 
uppgick till 1,7 procent vilket kan jämföras med 
vägt index på 2,1 procent.

Mål: Kostnadsökning per elevvecka inte högre än vägt index mellan åren 
(förutsatt samma inriktning).
Resultat: Kostnadsökning med 1,7 procent – målet är uppfyllt. 
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Nettokostnaden för samtliga utbildningsområden 
är inom anvisad budgetram.

Mål: Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.
Resultat: Målet är uppfyllt.

Tabell 17  Utbildningsverksamhetens nettokostnad 2008–2012 (miljoner kronor).

      Avvikelse
      mot budget
 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Folkhögskoleverksamhet  25,3 28,9 29,1 28,9 30,3 1,0
Högskoleverksamhet 6,0 4,3 2,3 1,5 1,5 0,0
Gymnasieverksamhet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
Summa utbildningsverksamhet 31,9 33,8 31,9 31,0 32,4 1,0

KULTUR

Ett rikt kulturutbud är betydelsefullt för tillväxt 
och utveckling i regionen. Möjligheten att aktivt 
delta i eller ta del av kulturutbud är viktigt för in-
dividers välfärd och välbefinnande. Landstingets 
engagemang inom kulturområdet avser institu-
tionell kultur genom Smålands Musik och Teater, 
Jönköpings läns museum, länsbibliotek Jönköping 
samt ett omfattande stöd till det fria kulturlivet.

I december 2009 beslutade Riksdagen att införa en 
ny modell för regional tilldelning av statliga kultur-

medel. Den nya modellen innebär att alla landsting 
som ingår i modellen ska upprätta en kulturplan 
som ska utgöra grund för Kulturrådets beslut om 
fördelning av statsbidrag. Landstinget har tillsam-
mans med länets kommuner, kulturorganisationer, 
ideella föreningar och kulturskapare tagit fram en 
gemensam kulturplan för Jönköpings län. Lands-
tingsfullmäktige beslutade i november 2011 att 
godkänna kulturplanen. I november 2012 förlängde  
landstingsfullmäktige den gällande regionala kul-
turplanen 2012–2014 med ett år.

STRATEGISKT MÅL: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet

Perspektiv: Medborgare och kund

FRAMGÅNGSFAKTOR Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade 
och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser

Ett målinriktat arbete för att skapa kontakter med 
det lokala kulturföreningslivet har skett under året 
och har bidragit till en större spridning och bre-
dare tillgänglighet. 

Projekt och utställningar som Landstinget ge-
nomför är alltid tillgängliga för allmänheten och i 
huvudsak kostnadsfria. Ett stort kontaktnät finns 
i regionen, vilket bidrar till välbesökta projekt och 
efterfrågan på arrangemang.
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Mål: Fler än 120 000 besökare/publik.
Resultat: 124 254 besökare – målet är uppfyllt . 

Smålands Musik och Teater har nått publikmålet 
för 2012 och har ökat antal besökare jämfört med 
föregående år med cirka 11 procent. Därutöver har 

konferenser, guidningar och workshops av olika 
slag genomförts.

Mål: Minst 300 föreställningar/konserter för barn och ungdom.
Resultat: 406 föreställningar/ konserter – målet är uppfyllt.  

Cirka 43 procent av föreställningarna har riktat sig 
till barn och ungdomar, vilket är mer än målet. Läns-
musikens uppsökande verksamhet inom förskola och 
skola är en framgångsrik pedagogisk väg att bygga 
broar inför musikens barn och ungdomssatsningar.

Två stora projekt, dansprojektet Fuse och arkitekt-
projektet Frusen Musik, engagerade många barn i 
länet.

STRATEGISKT MÅL: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga
i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande

FRAMGÅNGSFAKTOR Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner

Mål: Samtliga kommuner ska få del av kulturverksamhet för såväl barn som vuxna.
Resultat: Målet är uppfyllt. 

STRATEGISKT MÅL: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag

Perspektiv: Process och produktion

FRAMGÅNGSFAKTOR Samverkan med amatörer och professionella. Samverkan med andra 
scenkonstinstitutioner samt andra producenter som producerar professionell kultur.

Mål: Samverkanstillfällen med amatörer och professionella i 30 projekt.
Resultat: 35 samverkanstillfällen – målet är uppfyllt.

Smålands Musik och Teater har under året upp-
fört Bäckalyckan, som utspelar sig i 1960-talets 
Jönköping, Bitterfittan som är humoristisk och 
tar tag i jämställdhetsdebatten, och den klassiska 
pjäsen En midsommarnattsdröm.

Genom festivaler och samarbeten med amatörer 
ges många människor, både barn, ungdomar och 
vuxna, möjlighet att skapa och få en djupare kon-
takt med musik och teater.
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Smålands Musik och Teater var under våren 2012 
värd för Riksfestivalen av Musik Direkt.

Genom Jönköpings Ungdomssinfonietta har det 
skett en satsning på barn- och ungdomar.

Tabell 18  Kulturverksamhetstal 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012
Smålands Musik och Teater 1)      
Totalt antal publik  112 505 110 844 96 299 111 573 124 254
Totalt antal föreställningar  783 853 769 916 950
Publik per föreställning  144   130   125 122 131

1) Exklusive Svensk Blåsmusikfestival och Brahefestivalen 

STRATEGISKT MÅL: Stödja konstnärligt skapande och utveckla produktion av god 
kvalitet

Perspektiv: Lärande och förnyelse

FRAMGÅNGSFAKTOR Tillgång till kunniga medarbetare

I den nya kulturplanen 2012–2014 anges att nya 
bidragsformer ska införas.

Den regionala kulturplanen 2012–2014 för Jön-
köpings län framhåller behovet och möjligheterna 
med en utveckling av bidragssystemet som syftar 
till positiv kulturutveckling, ökar tillgänglighe-
ten, mångfald och delaktighet för länets invånare.

Nya och bredare bidragsformer ger också en större 
flexibilitet med att rikta bidrag mot enskilda kon-
stområden, utvecklingsområden och målgrupper. 
Nya bidragsformer för kulturaktiviteter beslutades 
i november 2012 av landstingsfullmäktige.

För utveckling i enlighet med kulturplanen har full-
mäktige i budget 2012 anvisat ett engångsanslag på 
4 miljoner kronor som disponeras under 2012–2014.

STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av en god ekonomisk hus-
hållning på såväl kort som lång sikt

Perspektiv: Ekonomi

FRAMGÅNGSFAKTOR Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet

Nettokostnaden för teater- och musikverksamhet 
överstiger budgetram med 6,7 miljoner. Det be-
ror till stor del på den komplexitet det innebar att 

flytta samman tre befintliga verksamheter till en 
gemensam verksamhet i Kulturhuset Spira – musik, 
teater och dans.

Mål: Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.
Resultat: Minus 6,3 miljoner kronor – målet är inte uppfyllt.
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Tabell 19  Kulturverksamhetens nettokostnad 2008–2012 (miljoner kronor).
      Avvikelse
      mot budget
 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Teater- och musikverksamhet 34,7 37,3 38,5 48,5 77,8 -6,7
Museiverksamhet 9,8 10,7 10,3 10,5 11,3  0,0
Övrig kulturverksamhet  38,5 35,8 36,4 36,8 39,4 0,4
Summa kulturverksamhet 82,9 83,8 85,2 95,8 128,5 -6,3

Landstinget stödjer och främjar samarbetet med 
folkbildningen genom att lämna bidrag till studie-
distrikt som är anslutna till studieförbund som får 

statligt stöd. Bidraget syftar till att främja läns- 
invånarnas behov och intresse för bildning, ge-
menskap och kultur.

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

STRATEGISKA MÅL: Ökad andel kollektiva resor – för hållbar utveckling.  
Kostnadseffektivitet.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet
Rimligt pris
Miljövänligt
Nöjda kunder
Kostnadseffektivt

En bra kollektivtrafik är väsentligt för en regions 
utveckling då den har stor betydelse för invånarnas 
arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbild-
ning, handel, nöjen och rekreation.

En ny kollektivtrafiklag (SFS 2010: 1065) gäller 
från 1 januari 2012. Under 2011 träffades överens-
kommelse med länets kommuner att Landstinget 
ska vara kollektivtrafikmyndighet.

Från och med 2012 har Landstinget enligt över-
enskommelsen ensamt ansvar för finansiering av 
den kollektivtrafik som omfattas av regionalt trafik-
försörjningsprogram.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för länet an-
togs av landstingsfullmäktige i september 2012. 
Programmet, som är en viktig del i den regionala 
utvecklingsplaneringen, anger långsiktiga och 
strategiska mål för hur kollektivtrafiken kan bidra 
till regional utveckling och ett hållbart samhälle.

Ett ökat kollektivt resande är nödvändigt för en 
hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt.

Länstrafiken drivs från och med 2012 i förvalt-
ningsform. Verksamheten omfattar dels allmän 
kollektivtrafik med buss och tåg, dels serviceresor 
med mindre fordon. All trafik utförs på entrepre-
nad av upphandlade trafikföretag.

Trafiksystemen delas upp i tåg, länsbuss, stadsbuss 
och serviceresor. Tågsystemet bedrivs tillsammans 
med angränsande län under namnen Krösatågen, 
Västtågen, Östgötapendeln och Kust till Kust. 
Stadsbussarna trafikerar främst Jönköpings tätort.  
I Nässjö, Tranås, Värnamo och Vetlanda körs stads-
bussar i mindre omfattning. Serviceresor delas i  
sin tur in i sjukresor, färdtjänst och närtrafik.

Under 2012 har påbörjats ett arbete med att se över 
zonindelningen för biljettsystemet i den allmänna 
kollektivtrafiken.



61

REGIONAL UTVECKLING

Länets kommuner har överlåtit till Landstinget 
att som kollektivtrafikmyndighet upphandla och 
samordna färdtjänstresor. En preliminär över-
enskommelse finns med länets kommuner att 
Landstinget från och med 2014 övertar att ut-

färda färdtjänsttillstånd och genom en skatte- 
växling även bär kostnadsansvaret för färdtjänst-
resor. Överenskommelsen ska godkännas av res-
pektive fullmäktigeförsamling.

Mål: Resandeökning 2,2 procent jämfört med 2011.
Resultat: 6,5 procent – målet är uppfyllt.

Antalet resor 2012 var 17,8 miljoner, vilket är en 
ökning med 1,1 miljoner jämfört med 2011. Av  
ökningen är 0,5 miljoner resor i tätortstrafiken i 

Jönköping, 0,2 miljoner resor med länsbussar och 
0,4 miljoner resor med tåg.

Mål: Nöjda resande inom regional trafik ska vara76 procent.
Resultat: 71 procent är nöjda – målet är delvis uppfyllt.

Kvaliteten i den allmänna trafiken har förbättrats 
jämfört med 2011, men målet för kundupplevd 
kvalitet nås inte fullt ut.

Nettokostnaden för trafik och infrastruktur som 
uppgick till 444,4 miljoner kronor är 3,6 miljoner 
kronor lägre än anvisad utgiftsram. Det är i huvud-
sak inom tågtrafiken som avvikelser mot budget 

finns. Nettokostnaden för tågtrafiken inom ramen  
för Östgötapendeln är lägre beroende på ban-
arbeten med något högre kostnader föreligger för  
Krösatågstrafiken och Västtågstrafiken.

Mål: Nöjda resande inom serviceresor ska vara 94 procent.
Resultat: 94 procent är nöjda – målet är uppfyllt.

Mål: Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram.
Resultat: Målet är uppfyllt.

Mål: Tio påstigande per mil (regional trafik).
Resultat: 8,7 påstigande per mil – målet är delvis uppfyllt.

Här har en viss minskning skett jämfört med 
2011 då 9,3 personer steg på per mil.
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Mål: Kostnaden per resenär (serviceresor) ska vara högst 13:75 kronor. 
Resultat: 13:90 kronor – målet är delvis uppfyllt.

Kostnadsökningen motsvarar i stort den allmänna 
prisutvecklingen.

ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING

Landstinget arbetar för en positiv utveckling av 
näringsliv, sysselsättning, befolkningstal och re-
gional tillväxt. Speciellt viktigt är insatser inom 
utbildning, kultur, näringsliv och kommunika-
tioner.

Regionförbundet i Jönköpings län som bildades 
2005 av länets kommuner och Landstinget svarar 
för regionala utvecklingsfrågor enligt lagen om 
samverkansorgan (SFS 2002:34). Regionförbun-
det har därmed följande uppgifter: 
• Utarbeta och fastställa en strategi för länets ut- 
 veckling som kommuner och landsting avser att 
 genomföra i samarbete med andra parter. 
• Samordna insatser för genomförande av strategin 
• Besluta om användningen av vissa statliga medel 
 för regionalt tillväxtarbete
• Upprätta och fastställa länsplaner för regional 
 transportinfrastruktur
• Följa upp, låta utvärdera och årligen till reger- 
 ingen redovisa resultaten av det regionala till- 
 växtarbetet.

Landstinget har under åren överfört medel för re-
gionala utvecklingsprojekt till Regionförbundet 
Jönköpings län där beslut om hur medlen används 
har fattas av Regionförbundet. Mot bakgrund av 
att tidigare års utvecklingsmedel inte disponerats 
fullt ut tillfördes inga nya utvecklingsmedel under 
2012.

Landstinget är tillsammans med Regionförbun-
det och länets kommuner viktiga aktörer för den 
regionala utvecklingen. För att ytterligare stärka 

möjligheterna för regional utveckling har Lands-
tinget med stöd av Regionförbundet och länets 
kommuner ansökt om att från och med 2015 bilda 
regionkommun med regionalt utvecklingsansvar 
enligt lag, SFS 2010:630. Målet med att bilda 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 
med egen beskattningsrätt är att genom en sam-
manläggning av Landstinget och Regionförbun-
det öka kraften i arbetet med en hållbar utveck-
ling och tillväxt i länet. Landstingets ansökan har  
resulterat i en departementsskrivelse (DS 2012:55) 
i vilken det föreslås att Landstinget i Jönköpings 
län från 2015 ska omfattas av lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län. 

När Sverige blev medlem i EU valde Landstinget 
i Jönköpings län att engagera sig i lobby- och 
intresseorganisationen Assembly of European 
Regions (AER). Idag har Landstingets politisk 
representation i styrelsen för organisationen och 
som president i dess största kommitté, Regional 
och ekonomisk utveckling.

Landstinget i Jönköping län är även aktivt i dels 
kommittén för hälso- och sjukvård, kommittén för 
utbildning och kultur.

Landstinget samverkar även sedan lång tid med 
Alytus län i Litauen i utvecklingsprojekt inom 
hälso- och sjukvård och tandvård.

För att stimulera regional utveckling är Lands-
tinget delägare i Almi och Smålands Turism.
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Tabell 20  Trafik och allmän regional utveckling, nettokostnad 2008–2012 (miljoner kronor).

      Avvikelse
      mot budget
 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Trafik 123,4 126,1 133,3 156,7 444,4 3,6
      
Allmän regional utveckling      
Näringsliv och turism 26,3 26,9 27,0 27,9 19,4 0,2
Interregional och internationell samverkan 1,2 1,2 2,3 2,4 2,6 0,0
Övrig allmän regional utveckling 8,8 6,3 6,9 7,0 6,7 0,4
Summa allmän regional utveckling 36,3 34,4 36,1 37,3 28,7 0,6



Anna-Maria Wasner är en av Landstingets omkring 10 000 medarbetare. Hon är också en av 230 ST-läkare och en 
av nio ST-läkare som deltar i Landstingets första Ledarskaps-ST. Syftet är att förbereda framtidens läkare för en roll 
som ledare och ge dem förutsättningar att söka chefsjobb i framtiden.  Utbildningen innehåller ämnen som led-
ning och styrning, kommunikation, retorik, konflikthantering och reflektion. Under en period erbjuds ST-läkaren att 
”skugga en chef”.
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Medarbetare
2012 fortsatte utvecklingsarbetet inom Landstingets verksamheter som professio-
nell kunskapsorganisation och en attraktiv arbetsgivare.

STRATEGISKT MÅL: Delaktiga och kompetenta medarbetare

FRAMGÅNGSFAKTOR Attraktiv arbetsplats

Tabell 21  Antal anställda 31 december 2012.

Anställning    Totalt Kvinnor Män

Tillsvidareanställda    9 322 7 609 1 713
Visstidsanställda    707 526 181
Totalt anställda    10 029 8 135 1 894
Tjänstgöringsgrad    93,7 % 92,9 % 97,1 %

Tabell 22  Utveckling faktiska årsarbetare 2008–2012.

Yrkesgrupp                           Faktiska årsarbetare                      Förändring faktiska årsarbetare            Procentuell utveckling

Läkare 892   54  6,5 %
Paramedicinsk personal 577   24  4,3 %
Sjuksköterskor med flera 2 751   160  6,2 %
Övriga personalgrupper 2 821   97  3,6 %
Undersköterskor med flera 1 447   -114  -7,3 %
Summa 8 488   221  2,7 %

Landstinget är en attraktiv arbetsgivare. Det är ett 
resultat av samspelet mellan chefer och medarbe-
tare som har förmågan att omsätta Landstingets 
grundläggande värderingar och verksamhetsupp-
drag i praktisk handling på ett framgångsrikt sätt. 
Kompetenta och delaktiga medarbetare är nyckeln 
till framgång.

Landstingets medarbetare
Vid årsskiftet 2012/2013 hade Landstinget 10 029 
anställda – av dem var 9 322 tillsvidareanställda 
och 707 visstidsanställda. Se Tabell 21.

Landstinget mäter antal anställda uttryckt i fak-
tiska årsarbetare. Det visar hur många årsarbetare 
som varit i tjänst i genomsnitt under året. Hänsyn 
tas till tjänstgöringsgrader och frånvaro. År 2012 
ökade antalet faktiska årsarbetare med 97 jämfört 
med 2011. Det berodde främst på att Länstrafiken 
blev en del av Landstinget, men även på en ökning 
av antalet årsarbetare. 

De senaste fem åren har antalet faktiska årsarbe-
tare ökat med 221, vilket motsvarar 2,7 procent. 
Det är främst antalet sjuksköterskor som har ökat, 
medan undersköterskorna har minskat i antal. Se 
utvecklingen i Tabell 22.
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Tabell 23  Antal medarbetare som pensionerats, fick sjukersättning eller avlidit 2008–2012.

  2008 2009 2010 2011 2012

Ålderspension  169 190 226 219 229
Särskild avtalspension  20 16 30 20 27
Hel sjukersättning  28 23 24 13 11
Avlidna  8 13 9 12 13
Summa  225 242 289 264 280
         
Egen uppsägning  280 185 317 302 341
Hemsjukvårdens övergång till länets kommuner      217
Summa  505 427 606 566 838

Medelåldern för Landstingets anställda (tillsvidare 
och visstidsanställda) 2012 var 47,7 år.

Semesterlöneskulden till Landstingets anställda var 
i genomsnitt 14,5 dagar (sparade semesterdagar) 
per anställd 2012.

År 2012 var personalomsättningen (de som slutar) 
inom Landstinget 9,1 procent inklusive pensions-
avgångar, vilket kan jämföras med 6,1 procent år 
2011. Exkluderas pensionsavgångar var personal-
omsättningen 6,1 procent. Personalomsättningen 
för kvinnor var 9,3 procent och för män 8,4 pro-

cent. Den höga personalomsättningen 2012 beror 
på att ansvaret för hemsjukvården togs över av  
länets kommuner.

Antalet ålderspensioner var i stort sett oförändrat 
2012. 229 personer gick i ålderspension (219 under  
2011). Under 2012 har 116 tillsvidareanställda valt  
att arbeta kvar efter 65-årsdagen. Det är en ökning  
med omkring 20 personer jämfört med före- 
gående år. De kommande tio åren beräknas i genom-
snitt nästan 300 personer gå i pension varje år. 
 

Kompetensförsörjning
Varje år rekryterar Landstinget omkring 500 med-
arbetare för att möta den normala personalomsätt-
ningen. Under 2012 var bemanningssituationen 
som helhet god, med vissa undantag.

Antalet läkare har ökat under senare år och i  
slutet av 2012 fanns omkring 100 AT-läkare och 
drygt 230 ST-läkare. Vakanser finns inom ett 
antal läkarspecialiteter som i vissa fall speglar 
en nationell brist. Landstinget behöver främst 
rekrytera inom specialiteterna allmänmedicin, 
psykiatri och radiologi. Riktade insatser inom 
dessa områden har bland annat skett genom ut-
landsrekrytering och genom bemanning med 
hyrläkare.  Landstingets kostnader för hyrläkare 
har ökat under 2012 och uppgick till nästan 98 
miljoner kronor jämfört med cirka 90 miljoner 
kronor under 2011. 

För att trygga läkarförsörjningen har Landstinget 
under flera år utvecklat en AT- och ST-verksam-
het med hög kvalitet. Under 2012 har ytterligare 
förslag på åtgärder tagits fram och arbete med att 
konkretisera aktiviteterna fortsätter under 2013.

Under senare år har personalomsättningen för 
tandläkare varit hög. Ett omfattande rekryte-
ringsarbete under 2012 har gett resultat. Nyut-
examinerade tandläkare och studenter har varit en 
viktig målgrupp. 

Personalomsättningen för psykologer har under 
senare år varit hög. Landstingets PTP-program 
har varit ett bra stöd att rekrytera PTP-psykologer. 
Genom ett särskilt program, med ansvarig studie-
rektor och handledning, skapas en bra grund för 
yrkeslivet. (PTP: Praktisk yrkestjänstgöring för 
psykologer).

För att tillgodose ett ökat behov av specialistsjuk-
sköterskor har flera rekryteringsåtgärder genom-
förts. En åtgärd har varit höjda studielöner för 
sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specia-
listsjuksköterska.

För att säkra kommande behov av kompetens sker 
kontinuerlig samverkan med högskolor och uni-
versitet.
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Landstingets centrala anslag för kompetensut-
veckling används för strategiska stimulansåtgärder. 
I huvudsak har anslaget använts för studielön till 
medarbetare som vidareutbildar sig till specialist-
sjuksköterskor och utveckling av medarbetare i  
studenthandledning för att handleda i verksamhets-
förlagd utbildning. Höjningen av studielöner 2011 
har gett effekt och bidragit till att fler intresserar 
sig för vidareutbildning till specialistsjuksköterska. 
En relativt stor del av anslaget har även använts för 
språkutbildning och utbildning för utlandsrekry-
terade läkare i det svenska sjukvårdssystemet. Det 
senare har skett genom utbildningen God och säker 
vård på svenska.

God kompetensförsörjning bygger på ständigt 
lärande och att medarbetare engageras i syste-
matiskt förbättringsarbete inom sina arbetslag.  
Genom interna program och aktiviteter samt del-
tagande i nationella och internationella nätverk 
ges medarbetare och chefer förutsättningar att 
stärka sin kompetens och möjligheter till erfaren-
hets-utbyte. Under 2012 har beslut tagits om att 
skapa en standardiserad plattform för E-lärande 
där Landstinget kan utbilda medarbetare.

För att säkra att insatser i kompetensutveckling 
riktas mot verksamhetens uppdrag och mål har 
ett arbete med utformning av stöd för kompetens-
planering påbörjats.

Landstingets medarbetare erbjuds ett spektrum 
av möjligheter till kompetensutveckling och 
forskning. Forskning är en naturlig del av verk-
samhetens utveckling och under 2012 har även 
speciella tjänster inrättats med möjlighet till 
forskning för ST-läkare inom primärvården.

Studenter är en betydelsefull målgrupp för fram-
tida kompetensbehov och verksamhetsförlagd 

utbildning är ett viktigt inslag i den strategiska 
kompetensförsörjningen. Under 2012 genom-
fördes drygt 8 700 studentveckor, vilket är en 
ökning från föregående år. Viktiga komponenter 
i den verksamhetsförlagda utbildningen är inter-
professionellt lärande, förbättringskunskap, god 
handledarkompetens och ett positivt lärande-
klimat. Metodikum, Landstingets gemensamma 
verksamhet för träning av metoder i teamsitua-
tion för patienter har under senare år utvecklats. 
Verksamheten används även för studerande till 
undersköterskor och sjuksköterskor.

Arbetsmiljö och hälsa
Genom att stärka det hälsofrämjande perspek-
tivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet ökar 
vi möjligheterna att få arbetsplatser med god 
arbetsmiljö och medarbetare som upplever god 
hälsa.
 
Projekt Hälsofrämjande arbetsplats, med det över-
gripande syftet att integrera hälsoarbetet i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, avslutades våren 
2012. Utvärdering av projektet var positiv och 
därför beslutades att hela Landstinget ska arbeta 
vidare enligt modellen. För att all verksamhet i 
Landstinget ska kunna skapa bästa möjliga resul-
tat är det viktigt att medarbetarna upplever att de 
arbetar på hälsofrämjande arbetsplatser. 

En analys av Landstingets rehabiliteringsprocess 
genomfördes 2012. Flera områden har identifie-
rats som är av betydelse för att anpassnings- och 
rehabiliteringsarbetet ska kunna bli ännu bättre 
och mer effektivt. 

Frisknärvaron har minskat något under 2012, men 
ligger fortsatt på en hög nivå. Andelen medarbetare 
med högst fem sjukdagar under året uppgick till 
65 procent.

Mål: Frisknärvaron ska överstiga 66 procent. Andelen medarbetare med högst fem dagars 
sjukfrånvaro.
Resultat: Frisknärvaron var 65 procent – målet är delvis uppfyllt.
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Mål: Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3,5 procent.
Resultat: Sjukfrånvaron var 3,6 – målet är delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron för kvinnor 
3,9 procent och för män 2,3 procent.
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Sjukfrånvaron har varit fortsatt låg under 2012 
och hamnade på 3,6 procent. Sjukfrånvaron är 
högre för kvinnor än för män, både i länet och 
nationellt. 

Det finns även en lagstadgad sjukredovisning som 
alla kommuner och landsting måste redovisa varje år. 
Mättekniken skiljer sig från Landstingets redovisning 
och därför blir det inte samma värden. Landstinget 
har den fjärde lägsta sjukfrånvaron i jämförelse med 
övriga landsting (2011 års siffror).

Tabell 24  Sjukfrånvaro 2012 och 2011 (lagstadgad sjukredovisning) i procent.

     2011 2012

Total sjukfrånvaro     4,1 4,1
Kvinnor     4,4 4,5
Män     2,6 2,5
Olika åldersgrupper:      
– 29 år     3,6 3,5
30–49 år     3,6 3,6
50 år      4,7 4,8
Andel långvarig sjukdom, över 60 dagar, av total sjukfrånvaro    47,8 46,9

Delaktiga och engagerade medarbetare
Medarbetarnas delaktighet är en av Landstingets 
grundläggande värderingar. 

Under året har det varit möjligt för alla enheter 
att vid behov genomföra lokalt anpassade medar-
betarundersökningar med hjälp av MiniDialogen. 
MiniDialogen kan användas av verksamheten för 
att följa upp åtgärder efter Dialogen, genomförda 
organisationsförändringar eller andra förbättrings-
åtgärder.

En ny medarbetarpolicy, Medarbetare i Lands-
tingets verksamhet, fastställdes 2012. Tillsammans 
med Landstingets chefspolicy ger policyn uttryck 

för vilken betydelse engagerade chefer och med-
arbetare har för Landstingets fortsatta utveckling.

Landstinget ska ge alla medarbetare tillgång till 
stöd, utbildning och utveckling. För att tillgodose 
behovet av att säkra och utveckla kompetenser har 
ett förslag till plattform för e-lärande tagits fram. 
Den ska utvecklas och driftsättas under 2013.
 
Väl fungerande samverkan, medarbetar- och löne-
samtal samt individuella kompetensutvecklingsplaner 
är av största betydelse för att skapa delaktighet. När 
det gäller måluppfyllelse för medarbetarsamtal och 
kompetensutvecklingsplaner finns en positiv uppåt-
gående trend.

Mål: Minst 90 procent av alla anställda ska ha medarbetarsamtal. 
Resultat: 88 procent – målet är delvis uppfyllt.

Mål: Minst 75 procent av alla anställda ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan. 
Resultat: 72 procent – målet är delvis uppfyllt.
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Chefs- och ledarskap
Landstinget har drygt 500 chefer och nya chefer 
rekryteras kontinuerligt.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för att chefer 
ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt. Lands-
tinget vill ge alla chefer tillgång till stöd, inspiration, 
utbildning och utveckling. Landstinget vill också in-
spirera unga och intresserade medarbetare att pröva på 
och etablera sig i chefsrollen.
 
Under året har utvecklingsprogram och utbild-
ningar genomförts, för såväl medarbetare som är 
intresserade av att bli chefer, som för nya chefer 
och erfarna chefer. Dessa utvecklingsprogram 
hade totalt nästan 100 deltagare. Nya program 
startade hösten 2012 för enhetschefer och för 
verksamhetschefer. Ett nytt program, Ledarskap 
ST, med nio deltagare påbörjades i augusti där av-
sikten är att ge fördjupad förståelse och motivation 
för chef- och ledarskap.

Av medarbetarundersökningen Dialogen framgår 
det att chefer har en relativt hög arbetstillfreds-
ställelse. En ny Dialogen genomförs under 2013. 
Den nya chefspolicyn och den nya medarbetar- 
policyn tydliggör vilket ansvar och vilka möjlig-
heter man har. Införandet av dessa policyer har 
pågått under året.
 
Likabehandling och anställningsvillkor
Landstingets arbete för likabehandling och mång-
fald utgår från den grundläggande principen  
om människors lika värde. Landstinget ska aktivt 
bidra till att fördomar och diskriminering bekäm-
pas samt verka för arbetsvillkor som främjar för- 
utsättningarna för likabehandling. 

I Landstinget råder nolltolerans mot diskrimine-
ring, kränkningar och trakasserier. Policyn mot 
kränkande särbehandling och trakasserier utifrån 
ett förebyggande perspektiv har under årets tagits 
upp på arbetsplatsträffar.
 
I de chefsutbildningar som genomförs inom ar-
betsmiljö och arbetsrätt betonas Landstingets 
värderingar för likabehandling och mångfald.

Anställningsförhållanden ska lämpa sig för alla 
och uppmärksamhet har riktats på att kvinnor och 
män ska kunna förena arbete och föräldraskap.

Rekryteringsarbetet bedrivs så att ingen diskri-
minering ska ske av sökande. Vid lediga tjänster 
uppmärksammas anställda med ofrivillig deltids-
anställning, för att om möjligt erbjuda dem höjd 
tjänstgöring.

Utlandsrekryterade medarbetare introduceras med 
utbildning och aktiviteter för att underlätta etable-
ringen.

Ett kontinuerligt arbete bedrivs i syfte att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och 
andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. 
Ett viktigt underlag för detta arbete är den löne-
kartläggning som genomförts under 2012.

Landstinget har under flera år arbetat strategiskt 
och framgångsrikt för att skapa marknadsmässiga 
lönenivåer. Löneöversynen 2012 genomfördes i 
tre separata omgångar eftersom de centrala avta-
len inte var klara vid samma tidpunkt. Löneöver- 
synen genomförs, med några undantag, genom 
dialogmodellen som innebär att lönesättningen 
sker av närmaste chef där sambandet mellan lön 
och resultat knyts samman i lönesamtalet med 
hjälp av fastställda lönekriterier. För att stärka hela  
löneöversynsprocessen har Landstinget utbildat 
alla chefer.

Under 2012 genomfördes ett omfattande omställ-
ningsarbete inför att länets kommuner skulle ta 
över ansvaret för hemsjukvård från 1 januari 2013. 
Omkring 300 medarbetare inom Vårdcentralerna 
Bra Liv berördes av förändringen. Huvuddelen av 
dem bytte till kommunal arbetsgivare från januari 
2013. De flesta av de drygt 50 medarbetare som 
valde att inte följa med, fick lediga tjänster inom 
Landstinget.
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JÄMSTÄLLDHETSBOKSLUT 2012

Jämställdhet i arbetslivet handlar om att kvinnor 
och mäns kunskaper och erfarenheter ska värde-
ras lika och med samma utvecklings- och beford-
ringsmöjligheter. En förutsättning för att vi ska 
nå jämställdhet är att inflytande, makt och an-
svar fördelas lika mellan kvinnor och män. Jäm-
ställdhetsbokslutet 2012 bygger på jämförelser av  
nyckeltal för 2008.

Arbete för jämställdhet
Jämställdhet ska genomsyra Landstingets verksam-
het ur alla aspekter. Den service som Landstinget 
erbjuder ska vara anpassad efter kvinnors och mäns 
olika behov och förutsättningar. Könsperspektivet 
ska finnas med när vi gör konsekvensanalyser in-
för förändringar och uppföljningar av Landstingets 
verksamhet samt i arbetet med olika personalfrågor. 
Huvuddelen av all personalstatistik redovisas upp-
delad på kön.

Utifrån Landstingets policy för jämställdhet ut-
formar varje förvaltning sin jämställdhetsplan. 
Planen utgår från en kartläggning av förhållande-
na inom förvaltningen och innehåller riktlinjer för 
både ett förebyggande och ett målinriktat framåt-
syftande jämställdhetsarbete. Gemensamma jäm-
ställdhetsmål för 2012:
• Främja en jämnare könsfördelning inom olika  
 yrkesgrupper.
• Behålla en jämn könsfördelning på högre befatt- 
 ningar.
• Minska andelen anställda med ofrivillig deltids- 
 anställning.
• Minska andelen upplevda sexuella trakasserier.
• Förhindra och åtgärda att osakliga skillnader i 
 lön förekommer.

Arbetsförhållanden
Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet känneteck-
nas av tidiga insatser och med målsättningen att 
insatser i allt större omfattning ska ske i förebyg-
gande syfte. Både kvinnor och män har minskande 
sjukfrånvaro. Män och kvinnor ska ges samma 
möjligheter till kompetensutveckling och att om-
sätta sin utbildning i verksamheten. Uppföljningen 
av dokumenterad kompetensutvecklingsplan visar 
på 72 procent för både män och kvinnor.

Av Landstingets deltidsanställda medarbetare är 
den övervägande andelen kvinnor. Den genom-
snittliga tjänstgöringsgraden har ökat 0,5 procent-
enheter sedan 2008, men andelen deltidsanställda 

är tämligen konstant. Inriktningen är att öka del-
tidsanställdas tjänstgöringsgrader genom att de 
medarbetare som anmält intresse kan erbjudas höjd 
tjänstgöringsgrad vid behov av arbetskraft och före 
nyanställning. Antalet som önskar högre tjänst- 
göringsgrad har nästan halverats under en femårs-
period. Av de 287 medarbetare som anmälde sådant 
intresse 2012 fick 55 den önskade utökningen per-
manent. För ytterligare 100 medarbetare har öns-
kemålen tillgodosetts delvis eller tidsbegränsat. 

Förvärvsarbete och föräldraskap
Det ska vara möjligt för alla medarbetare att kom-
binera arbete och föräldraskap. Landstinget har en 
generös inställning till både föräldraledighet och 
partiell ledighet som sträcker sig längre än lagar och 
avtal. Föräldraledighet eller deltidstjänstgöring ska 
inte utgöra hinder för att göra karriär. Föräldralediga 
bjuds in till arbetsplatsträffar, kompetensutveck-
lingsinsatser, sociala aktiviteter och medarbetarsam-
tal. Individuella scheman och anpassade arbetstider 
möjliggörs utifrån verksamheternas förutsättningar. 
Sammanträden och andra aktiviteter förläggs på ett 
sätt som inte försvårar föräldraskapet.

Kvinnor tar fortfarande ut merparten av föräldra-
ledigheten och männens uttag har ökat marginellt. 
Vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) är 
dock lika mellan könen.

Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande 
av sexuell natur som kränker någons värdighet. I 
Landstinget råder nolltolerans mot trakasserier. Varje  
arbetsplats ska, på en arbetsplatsträff under året, 
diskutera förebyggande åtgärder och informeras om 
handlingsplanen mot trakasserier. Nyanställda får 
information om Landstingets policy i samband med 
introduktionen. Utbildning om trakasserier ingår i 
Landstingets arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud. Landstinget följer medarbetarnas 
upplevelse i denna fråga i medarbetarsamtalen, vid 
arbetsmiljöronder samt i medarbetarundersökningen 
Dialogen. I Dialogen 2010 hade andelen upplevda 
trakasserier på grund av kön minskat från två till  
en procent. En ny Dialogen genomförs 2013.

Rekrytering
Vid rekryteringar uppmärksammas särskilt jäm-
ställdhetsperspektivet. Stor vikt läggs vid köns-
neutral utformning av annonser, att kalla både 
kvinnliga och manliga sökande till intervju och att 
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arbetsgivaren ska representeras av både män och 
kvinnor vid anställningsintervjuer.

Andelen kvinnor på högre befattningar är 50 
procent. Med högre befattning menas chefer på 
förvaltnings- och verksamhetsnivå. Bland första 
linjens chefer är andelen kvinnor 74 procent.

Personalgrupperna inom Landstinget speglar en 
könssegregerad yrkesuppdelning. Av totalt cirka 
100 yrkesgrupper är 60 kvinnodominerade, 20 är 
mansdominerade och i 20 är fördelningen jämn. 
Det finns exempel på yrkesgrupper där könsfördel-
ningen förändrats snabbt över tid. Läkargruppen 
var tidigare var mansdominerad, men har idag en 
jämn könsfördelning. Tandläkargruppen som tidi-
gare hade jämn könsfördelning, har utvecklats till 
en kvinnodominerad yrkesgrupp.

Genom olika aktiviteter riktade mot grundskolor 
och gymnasier försöker Landstinget väcka in-
tresse bland skolungdomar för yrken utanför de 
traditionella könsmönstren, bland annat genom 
studiebesök, prao och 2012 även marknadsföring 
på datorfestivalen Dreamhack. Ett annat exempel 

är projektet Killar i vården som syftar till att få fler 
unga män intresserade av vårdarbete.

I flera jämställdhetsplaner uttalas att prioritera 
underrepresenterat kön vid likvärdiga meriter.

Lönefrågor
Jämställda löner ska känneteckna lönesättning såväl 
vid nyanställning som vid löneöversyn. Landstinget 
har vid tre olika tillfällen genomfört lönejusteringar 
för att skapa en bra plattform för jämställda löner. 
En viktig princip vid löneöversyn är att föräldra-
lediga medarbetare ska lönesättas utifrån sin tidi-
gare prestation. Det krävs ständig uppmärksamhet 
på eventuellt orättvisa lönesättningar inför och efter 
varje löneöversyn. Landstingets lönekartläggningar 
grundas på Landstingets arbetsvärderingar. En ny 
kartläggning startade 2012.
 
Nyckeltal jämställdhet
Nyckeltalen följs i förvaltningarnas jämställdhets-
planer, samt redovisas landstingsövergripande i 
årsredovisningen. Som jämförelse redovisas 2008 
års uppgifter.
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Tabell 25  Nyckeltal, jämställdhetsbokslut 2012.

     2008 2012

Andel av antal anställda      
kvinnor     81 % 81 %
män     19 % 19 %
   
Andel deltidsanställda      
kvinnor     29 % 28 %
män     8 % 9 %
   
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad      
kvinnor     92 % 93 %
män     97 % 97 %
   
Antal som önskar högre tjänstgöringsgrad      
kvinnor     490 272
män     12 15
   
Frånvaro, årsarbetare      
Sjukfrånvaro      
kvinnor     4,6  % 3,9 %
män     3,1  % 2,3 %
Föräldraledighet      
kvinnor     6,1 % 6,3 %
män     2,0 % 2,1 %
Vård av sjukt barn (vab)      
kvinnor     0,4 % 0,4 %
män     0,3 % 0,4 %

Chefsbefattningar       
Direktör      
kvinnor     41 % 50 %
män     59 % 50 %
Verksamhetschef       
kvinnor     42 % 50 %
män     58 % 50 %
1:a linjens chef      
kvinnor     76 % 74 %
män     24 % 26 %
   
Andel kvinnor på chefstjänster per antal anställda kvinnor    4,2 % 4,2 %

Andel män på chefstjänster per antal anställda män    10,0 % 9,6 %

Antal personer som upplevt trakasserier på grund av kön*    154 78

* Uppgift från Dialogen 2007 och 2010  



Städerskan Madelene Kyhlberg är en av dem som storstädade Höglandssjukhuset för att få bort sporerna från tarm-
bakterien Clostridium difficile, som kan ge svåra infektioner om den drabbar svårt sjuka äldre.  I det ordinarie patient-
säkerhetsarbetet upptäcktes att bakterien förekom i större utsträckning än på sjukhusen i Jönköping och Värnamo.  
För sin insats fick Höglandssjukhuset Svenska Hygienpriset. Under sommaren delade sjukhuset med sig av sina er-
farenheter till Länssjukhuset Ryhov, som drabbades av både Clostridium och resistenta bakterien VRE. 
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Miljö, stöd och service
I det här kapitlet beskrivs Landstingets miljöarbete och vissa delar av Landstingets 
stöd- och serviceverksamhet.

STRATEGISKT MÅL: Hållbar utveckling

FRAMGÅNGSFAKTOR Miljöarbete sker på alla nivåer i Landstinget och är en naturlig 
och integrerad del av verksamheten

MILJÖ

En god yttre miljö skapar bra förutsättningar för 
en god hälsa och ökad livskvalitet för alla läns-
invånare samt bidrar till länets attraktivitet och 
regionala utveckling.

Landstingets miljöarbete styrs av Landstingets 
strategiska miljöprogram 2009–2012. Det inne-
håller miljöpolicy samt övergripande mål och 
riktlinjer för miljöarbetet. Målsättningen är att 
de bolag som helt eller delvis är landstingsägda 

ska ansluta till miljöpolicyn och att ökad dialog 
ska utveckla samverkan och kompetens kring  
bolagens miljöarbete. Landstinget ska i första 
hand arbeta med sex prioriterade områden: Av-
fall, Energi, Kemikalier, Livsmedel, Läkemedel  
och Transporter. Resultat för programperioden 
2009–2012 presenteras inom dessa sex priorite-
rade områdena. Resultat för samtliga miljömål 
redovisas i Systemmätetal, sist i årsredovisningen.

Avfall
Inom Landstinget är det sjukhusens verksamhet 
som ger störst avfallsmängd. Övrig verksamhet 
står för en tiondel av avfallsmängden. Trenden är 
att andelen materialåtervunnet under program-

perioden ökat något. När det gäller andelen för 
sjukhusens farliga avfall, smittförande, skärande 
stickande och cytotoxiskt avfall ”riskavfall” visar 
resultatet en ökning över åren.

Tabell 26  Andel materialåtervunnet avfall av total mängd inklusive Rosenlund och Regional 
utveckling. 

   2009 2010 2011 2012
Andel materialåtervunnet avfall av total mängd   47 % 43 % 44 % 48 %

Tabell 27  Andel materialåtervunnet avfall av total mängd exklusive biologisk behandling,  
inklusive Rosenlund och Regional utveckling.

   2009 2010 2011 2012
Andel materialåtervunnet avfall av total mängd    25 % 26 % 26 % 27 %
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Energi
Målen har uppnåtts med god marginal under pro-
gramperioden. Även i kommande program kommer 
stora satsningar att göras inom energiområdet.

Under programperioden har Landstinget gjort stora 
ekonomiska investeringar för att energieffektivisera 
i verksamhetens fastigheter. Energideklaration av 
landstingsägda fastigheter har genomförts under 
2009–2010, samt i samband med detta även utfört 

fördjupad studie för att ta fram energibesparande  
åtgärder i respektive byggnad. Projekt har genom-
förts med beslutade medel och fem års maximal åter-
betalningstid. Full effekt för samtliga investeringar 
kommer tidigast 2014.

Strategin har varit att hålla nere energianvänd-
ningen och därmed minska behovet och på så vis 
undvika spetsvärme där den största delen av fossilt 
värme och el produceras.

Mål: 2012 ska de produkter i verksamheten som kan ha allvarliga hälso- och miljöeffekter 
ha minskat med minst 25 procent.
Resultat: Minskning med 41 procent – målet är uppfyllt.

Kemikalier
Genom insatser och ökad kunskap i verksam- 
heterna har utvecklingen nått långt över uppsatta 
mål. Den största utvecklingen skedde under 2011.

Mål: 2012 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 25 procent av totala livsmedels-
kostnaden.
Resultat: 21,8 procent – målet är delvis uppfyllt.

Livsmedel
Under programperioden har trenden varit positiv. 
Landstingets verksamheter nådde 23 procent under 
perioden. Målet uppfylldes inte riktigt under pro-
gramperioden. 

Tabell 28  Andel ekologiska livsmedel. 

   2009 2010 2011 2012
Andel ekologiska livsmedel   9,1 % 12,5 % 18,6 % 21,8 %

Mål: 2012 ska energibehovet för uppvärmning av Landstingets lokaler ha minskat med 
minst 12 procent jämfört med 2007.
Resultat: Minskning med 17 procent – målet är uppfyllt.
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Mål: Landstinget ska årligen fokusera på ett antal läkemedel där förskrivningen bör 
minska av miljöskäl – Diklofenak och Naproxen samt Zopiklon och Zolpidem.
Resultat: Ökning med fyra procent – målet har inte uppfyllts.

Mål: Utsläppen av lustgas ska minska med hänsyn tagen till medicinska och tekniska 
möjligheter.
Resultat: Lustgasutsläppen har ökat – målet har inte uppfyllts.

Inom Folktandvården har det skett en mycket god 
utveckling. Man har halverat sina utsläpp, som nu är 
nere på cirka 80 ton. Däremot har Landstingets tre 
sjukhus ökat sina lustgasutsläpp till nära 6 000 ton 

under samma period. Lustgas är en aggressiv växt-
husgas och åtgärder har vidtagits. Under 2013 – 2016 
planeras investeringar i lustgasdestruktionsanlägg-
ningar vid alla tre sjukhusen. 

Läkemedel
Målet för 2012 var att flertalet rekommenderade 
läkemedel ha genomgått miljöbedömning.

Landstinget har under perioden arbetat för att 
minska miljöriskerna av läkemedelsanvändning. 
I handlingsplanen för den nationella läkemedels-
strategin konstateras att kunskapen om enskilda 
läkemedelssubstansers långsiktiga miljörisker är 
begränsad och behöver studeras ytterligare. Lands-

tinget har därför valt att fokusera på förbättring av 
metoder för uppföljning av läkemedelskassationen 
istället för enskilda läkemedelssubstanser som av 
miljöskäl valts ut i programmet.

Förskrivningen av de utvalda sömn- och smärt-
läkemedlen har inte minskat, snarare har den ökat 
för samtliga fyra läkemedel. En viss minskning 
skedde under 2009. 

Transporter
Under 2012 genomförde Landstinget en reseanalys 
med fokus på hälsa, ekonomi och ekologi, för att 
kartlägga problematiken och identifiera betydande 
åtgärder som kan leda till att utvecklingen går åt 

rätt håll. De identifierade åtgärderna inom trans-
portområdet har tydliggjorts och legat till grund 
för Landstingets hållbarhetsprogram som träder  
i kraft 1 januari 2013.

Mål: 2012 ska minst hälften av Landstingets tjänsteresor med bil, flyg och tåg utföras
med förnybara drivmedel.
Resultat: 44,9 procent – målet har delvis uppfyllts.

Tabell 29  Andel resta km med förnybara drivmedel. 

   2009 2010 2011 2012
Andel resta km med förnybara drivmedel   37,7 % 39,4 % 47,2 % 44,9 %
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Att inte 100 procent uppnås beror på att en del 
arbetsfordon inte finns på marknaden som miljö-
fordon. Den största utvecklingen skedde mellan 
2009 och 2010, efter det har andelen miljöfordon 

ökat med cirka 5 procent årligen. Vid program-
periodens slut var andelen miljöfordon 75 procent, 
att jämföra med strax under 60 procent vid pro-
grammets start 2009.

Mål: Landstinget ska från och med 2009 enbart upphandla fordon som drivs med förnybara 
drivmedel till exempel biogas, etanol, el eller rapsmetylester. I de fall detta inte är möjligt 
ska fordonen följa den nationella miljöbilsdefinitionen.
Resultat: Under 2012 köpte Landstinget till 95 procent miljöfordon – målet är uppfyllt.

Mål: Landstinget ska minska utsläppen av koldioxid från transporter* under 2009–2012 
med lägst gällande nationella mål. *Totalt koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton) inklusive 
ambulanser exklusive patientresor.
Resultat: 2 299 ton – målet är inte uppfyllt.

Under 2012 släppte Landstingets verksamhet ut 
100 ton mer koldioxid, cirka 5 procent, än i början 
av programperioden 2009. Detta beror främst på 
fler ambulanstransporter. 

Tabell 30  Mängd utsläppt koldioxid. (Ton) 

   2009 2010 2011 2012
Mängd utsläppt koldioxid   2 192 2 124 2 088 2 299

Under 2012 har Landstinget investerat i teknisk 
utrustning för resfria möten. Ett utvecklingsarbete 
har startat för att öka medvetenheten om effekten av 
resfria möten, både ekonomiska och utifrån  miljö- 
prestanda.

Under 2012 förbereddes förslaget till Program för 
hållbar utveckling 2013–2016 – utifrån ett miljö-
perspektiv. Landstingsfullmäktige beslutade om 
programmet 27 november 2012. Det börjar gälla 
1 januari 2013 i alla verksamheter som finansieras 
av Landstinget.

Miljöpriset delas ut av landstingsfullmäktige för in-
satser inom Landstinget i Jönköpings län som med-
verkar till att miljömålen i miljöprogrammet nås. 
2012 års miljöpris tilldelades strålbehandlingen på 
onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Man har 
ökat miljöprestandan genom att minska koldioxid-
utsläppen samtidigt som patientnöjdheten ökat, 
samt bidragit till kostnadseffektivitet på 400 000 kr.

Arbetet med den nationella klimat- och energistra-
tegin fortsatte under året. Länsstyrelsens nybildade 
klimatråd är ett forum där Landstinget aktivt med-
verkar och bidrar till klimat- och energisatsningar 
i länet.

Länstrafikens strävan efter långsiktiga hållbara 
trafiklösningar som medverkar till att minska den 
totala mängden skadliga ämnen för människor och 
samhälle fortsätter. Att Länstrafiken är en förvalt-
ning inom Landstinget återspeglas i det nya håll-
barhetsprogrammet. Landstingets förvaltningar är 
sedan 2008, exklusive Länstrafiken, certifierade 
enligt ISO 14 001:2004. Ledningssystemet är ett 
verktyg i det systematiska arbetet med ständiga  
förbättringar inom miljöområdet och för att säker-
ställa att verksamheterna följer lagen. I samband 
med att arbetet med det nya programmet för håll-
bar utveckling startar, görs också en översyn av  
arbets- och ansvarsformer. 
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Under programperioden har det skett årliga upp-
följande externa miljörevisioner. I december 2012 
genomfördes revision för omcertifiering av hela 
Landstingets verksamhet, vilket också innebär att 
ett nytt certifikat som gäller ytterligare tre år ut-
färdats.

För att stödja medarbetarna fortsätter arbetet med 
att utveckla interna miljöutbildningar, målsätt-

ningen är att använda modell för  e-lärande. En 
miljödag med ambitionen att ge medarbetarna en 
omvärldsanalys och ett stöd i sitt dagliga miljö-
arbete har anordnats årligen.

Under 2012 påbörjades en dialog för information 
och utveckling  av uppföljningsverktyg.

STÖD- OCH SERVICEVERKSAMHET

Landstingets serviceverksamhet fortsätter ut-
vecklas. Benchmarking görs tillsammans med 
andra landsting för att jämföra och identifiera 
förbättringsområden. Programgrupper finns inom 
städ och medicinsk teknik för mer gemensamma  
arbetssätt. Även inom säkerhet och informations-
säkerhet pågår arbete för att skapa mer enhetliga 
arbetssätt.

Samarbete i IT-frågor mellan de tre landstingen i 
Sydöstra sjukvårdsregionen har pågått under året. 
Syftet är att öka samverkan och därmed effektivi-
sera verksamheterna. 

Inom Landstinget i Jönköpings län, liksom över-
allt i samhället, finns ett stort behov av olika typer 
av mobila lösningar såsom bärbara datorer, läs-
plattor och mobiltelefoner. Framtagandet av en 
mobil strategi för Landstinget startade 2012 och 
IT-centrum har genomfört tekniska tester, fram-
för allt ur ett säkerhetsperspektiv. Strategin be-
räknas börja tillämpas våren 2013. 

Kraftsamlingsarbete pågår inom ekonomi- och 
personalfunktionerna. En översyn av verksam-
heten inom Landstingets kansli har påbörjats.

Betydande insatser har gjorts under 2012 kring  
generalplan/översiktsplaner för Höglandssjukhuset 
och Värnamo sjukhus, samt påbörjats för Länssjuk-
huset Ryhov. Under året invigdes hus 36 i Eksjö. 
Där ryms bland annat en ny strokeenhet, en ny  
dialysenhet och ett nytt produktionskök.

Landstingets lokaler har inventerats utifrån Bo-
verkets riktlinjer om enkelt avhjälpta hinder.  
Målet är att lokalerna ska vara tillgängliga för  
alla. I samband med inventering har Landstinget 
anslutit sig Tillgänglighetsdatabasen (TD) där 
uppdatering görs regelbundet. Inför besök i någon 
av Landstingets verksamheter kan man ta del av 
information om den fysiska tillgängligheten.

Mål: 90 procent av alla inköp ska ske inom de avtal som Landstinget tecknat.
Resultat: 90 procent – målet är uppfyllt.

Landstinget har under 2012 genomfört upphand-
lingar till ett värde av 18,7 miljoner kronor. Miljö-
krav har ställts i 97 procent av upphandlingarna. 
Landstingets uppförandekod har följts till 100 
procent.





Från stora skillnader i väntetider till länsgemensam och jämlik vård med korta väntetider och uppdelning av vissa 
kirurgiska ingrepp mellan länets tre sjukhus. Så kan resan till länsurologin kortfattat sammanfattas. Alla tre sjuk-
husen har basurologi, men spetsurologin är uppdelad. Värnamo sjukhus har till exempel länets enda utrustning 
för stötvågsbehandling av njursten. Här är det undersköterskan Anneli Good-Erlandsson och sjuksköterskan Anna 
Sevefelt-Elg som genomför behandlingen.
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Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva Landstingets finansiella styrka 
och klargöra om Landstinget, ur finansiell synvinkel, har en god hushållning.

Landstingets övergripande mål om god hushållning innebär ur ett finansiellt perspek-
tiv att nå och behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet 
och uthållighet. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den ge-
nerationen beslutar om och själv konsumerar. Långsiktigt måste behovet av reinves-
teringar, liksom det totala pensionsåtagandet, kunna finansieras. För att tydliggöra 
detta och åstadkomma en mer rättvisande redovisning förändrade Landstinget redo-
visningen av pensioner i enlighet med den så kallade fullfonderingsmodellen från och 
med 2008, från att tidigare redovisat enligt blandmodellen.
 
Samtliga jämförelseår i den finansiella analysen är justerade enligt rättvisande pen-
sionsredovisning. (Beskrivning av fullfondering och blandmodell finns på sidan 100, 
Redovisningsprinciper).

Resultat
Landstinget redovisar för 2012 ett positivt resultat 
på 371 miljoner kronor. Det är 96 miljoner kro-
nor högre än 2011. I resultatförbättringen ingår 
obudgeterade och jämförelsestörande händelser på 
drygt 150 miljoner kronor. Det avser återbetalda 
premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt av-
giftsbefrielseförsäkring från AFA Försäkring för 
2007 och 2008, på 120 miljoner kronor och änd-
rade principer för redovisning av statsbidrag med 
drygt 30 miljoner kronor. Finansnettot exklusive 
värdesäkring av pensioner är 17 miljoner kronor 
bättre än 2011. Även kostnaden för värdesäkring 
av pensioner är drygt 33 miljoner kronor lägre än 
2011. 

Landstingets finansiella mål är att nå ett resultat 
på minst 2,0 procent av skatter och statsbidrag. 

Denna resultatnivå, vilken omfattar cirka 170 mil-
joner kronor, bedöms tillräcklig för att finansiera 
en genomsnittlig årlig investeringsnivå med egna 
medel och att förbättra relationen mellan finan-
siella tillgångar och totala pensionsskulden.

Redovisat överskott på 371 miljoner kronor mot-
svarar 4,7 procent av skatter och statsbidrag, vilket 
innebär att det finansiella resultatmålet nåtts. Re-
sultatet är 121 miljoner kronor bättre än budget. 

Exklusive de jämförelsestörande händelserna är 
resultatet 220 miljoner kronor, vilket är 30 miljo-
ner kronor sämre än budget. Det består av nega-
tiva avvikelser på nettokostnaden med 40 miljoner 
kronor och på finansnettot med 6 miljoner samt en 
positiv avvikelse på skatter och statsbidrag med 16 
miljoner kronor.

Mål: Resultatnivån ska vara mer än 2,0 procent av skatter och statsbidrag. 
Resultat: 4,7 procent – målet är uppfyllt.
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  2008 2009 2010 2011 2012

Resultat (miljoner kronor)  17 234 395 275 371
Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag (%) 0,3 3,4 5,5 3,7 4,7

Landstingens ekonomi 
Landstingen redovisade för 2012 enligt bland-
modellen ett samlat överskott på 4,9 miljarder 
kronor eller 2,0 procent av skatter och generella 
statsbidrag. Återbetalning från AFA försäkring 
för 2007 och 2008 förklarar nästan 3 miljarder av 
överskottet. Resultatet exklusive återbetalningen 
uppgår till 0,8 procent. Resultatet är 7,5 miljarder 
bättre än 2011.  I förbättringen ingår, utöver AFA 
återbetalningen, även sänkning av kalkylräntan i 
pensionsskuldsberäkningen (RIPS-räntan) 2011, 
vilket påverkade föregående års resultat negativt 
med 5,7 miljarder.

Landstingens nettokostnader, justerat för återbe-
talningen från AFA och skatteväxlingar för kol-

lektivtrafiken, ökade med 3,0 procent. Pris- och 
löneutvecklingen enligt LPIK (prisindex med 
kvalitetsjusterade löner för landsting) beräknas 
till 1,5 procent, vilket innebär att volymutveck-
lingen 2012 blev 1,5 procent. Det är i nivå med 
volymökningen 2011 på 1,4 procent, men i ett 
längre perspektiv en relativt låg utveckling enligt 
SKL.

Landstinget i Jönköping var ett av 17 landsting 
som redovisade plusresultat inklusive AFA åter-
betalningen. Även exklusive AFA återbetalning-
en visade 14 landsting överskott. I relation till 
skatter och statsbidrag var det fyra landsting som 
visade ett högre resultat än Jönköping.
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Figur 6  Landstingens resultat 2012 enligt blandmodellen inklusive AFA återbetalning som andel 
av skatter och statsbidrag.
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Verksamhetens nettokostnad och finansiering
För att nå målet om en långsiktig och uthållig fi-
nansiering av verksamheten är det viktigt att verk-
samhetens nettokostnad över tid inte ökar mer än 
skatteintäkter och statsbidrag.

Under 2012 ökade nettokostnaden i löpande priser 
med 498 miljoner kronor. Av ökningen utgörs cir-
ka 260 miljoner kronor av att hela Länstrafikens 
verksamhet nu ingår i Landstinget. Ökningen på 
498 miljoner kronor motsvarar 4,8 procent. Ex-
klusive de jämförelsestörande händelserna utgör 
ökningen 649 miljoner kronor, vilket motsvarar 

6,4 procent. Skatter och statsbidrag ökade med 
420 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,1 pro-
cent. Nettokostnadsökningen för 2012 var högre 
än tillväxten i skatteunderlag och statsbidrag i en 
rättvisande jämförelse. Relationen mellan net-
tokostnaden och skatter och statsbidrag, det vill 
säga resultatet före finansnetto, försämrades med 
105 miljoner kronor jämfört med 2011 i denna 
jämförelse.
 
Det redovisade resultatet före finansnetto inklu-
sive de jämförelsestörande händelserna framgår i 
tabellen nedan. 

  2008 2009 2010 2011 2012

Verksamhetens nettokostnad 
(miljoner kronor)  7 042 7 339 7 490  7 808 8 182
Nettokostnadsökning (%)  6,2 4,2 2,1 4,3 4,8
Skatteintäkter (miljoner kronor)  5 852 5 919 6 031 6 173 6 574
Generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor) 1 595 1 727 1 946 2 044 2 063
Summa skatter och statsbidrag (miljoner kronor) 7 447 7 646 7 977 8 217 8 637
Skatter och statsbidragsökning (%)  5,1 2,7 4,3 3,0 5,1
Resultat före finansnetto (miljoner kronor)  405 307 487 409 455
Nettokostnader/skatt och statsbidrag (%)  94,6 96,0 93,9 95,0 94,7
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Figur 7  Verksamhetens nettokostnad och finansieringen
Nettokostnaden 2012 är 8 182 miljoner och skatter och statsbidrag är 8 637 miljoner. Linjen, vilken har skalan till höger,  
är skillnaden mellan ovanstående och utgör resultat före finansnetto, vilket är 455 miljoner kronor för 2012.
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Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens nettokostnad, 8 182 miljoner kro-
nor, är 84 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det 
motsvarar en avvikelse på 1,0 procent. Verksamhet 
som bedrivs i förvaltningsform överskrider budget 

med 131 miljoner kronor, varav 16 miljoner kronor 
avser utebliven kvalitetsersättning. Det balanseras 
av att övriga verksamhetskostnader är 214 mil-
joner kronor lägre än budget. De största budget-
avvikelserna utgörs av:

• Arbetsgivaravgifter
    - återbetalning AFA-Försäkring 2007 och 2008    120 miljoner kronor 
   - lägre avgift AFA 2012       20 miljoner kronor 
•  Lägre arbetsgivaravgifter födda före 1947 eller efter 1985        8 miljoner kronor 
• Primärvård vårdvalsersättningar      10 miljoner kronor 
• Ej disponerad kvalitetsersättning       16 miljoner kronor 
• Statsbidrag tillgänglighet (”kömiljarden”)        13 miljoner kronor 
•  Statsbidrag (Senior alert, palliativregistret, patientsäkerhet)      12 miljoner kronor 
• Ram för oförutsett/kraftsamling, ej disponerad    16 miljoner kronor 

Nettokostnadsförändringen i fast pris, den så 
kallade volymförändringen, visar en ökning med 
122 miljoner kronor eller cirka 1,6 procent rensat 
för Länstrafiken. 

Personalkostnaderna uppgick till 5 093 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 3,7 procent. Löne- 
kostnaderna rensat för semester och komp visar på 
en ökning med 117 miljoner kronor vilket motsva-
rar 3,5 procent. Då utgör nya förvaltningen Läns-

trafiken 0,7 procent. Av kostnadsökningen exklu-
sive Länstrafiken på 2,8 procent utgör ingångna 
avtal 2,6 procent. Antalet årsarbetare har ökat 
med 97 jämfört med 2011. Exklusive Länstrafiken 
utgör ökningen 34. 

Utöver kostnaden för den egna personalen, har 
hyrläkare anlitats till en kostnad av cirka 98 miljo-
ner kronor. Det är en ökning med 8 miljoner kro-
nor och gäller dessa områden:

• Primärvård   41 miljoner kronor  (minskning 2 miljoner kronor) 
• Radiologi    21 miljoner kronor  (minskning 4 miljoner kronor) 
• Psykiatri    16 miljoner kronor  (ökning 5 miljoner kronor) 
• Övrig medicinsk service   4 miljoner kronor  (ökning 3 miljoner kronor)  
• Somatisk vård   16 miljoner kronor  (ökning 6 miljoner kronor) 

Läkemedelskostnaderna inklusive rabatter upp-
gick till 957 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner 
kronor lägre än budget. Kostnaden har jämfört 
med 2011 minskat med 12 miljoner kronor, mot-
svarande 1,2 procent. Se detaljer kring läkemedel 
under Hälso- och sjukvård.

Landstinget fick 48 miljoner kronor ur bidraget för 
att förbättra hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, 
den så kallade kömiljarden, vilken från 2012 re-
dovisas som ett riktat bidrag inom verksamhetens 
nettokostnad. Det är nästan 13 miljoner kronor 
över budget, som motsvarar länets invånarandel. 
Målet är att patienterna ska vänta högst 60 dagar 
på ett specialistbesök inom planerad specialiserad 
vård samt högst 60 dagar på beslutad behandling 
inom planerad specialiserad vård. Bidrag fördelas 
till de landsting där minst 70 procent av vänte- 

tiden inom besök respektive operation/behandling 
når målet. Extra bidrag fördelas till de landsting 
där minst 80 procent av målet nås. Avstämning av 
måluppfyllelsen har skett varje månad.

Landstingets bidrag på 48 miljoner kronor mot-
svarar 140 kronor/invånare. Det utgör det sjunde 
högsta bidraget per invånare bland landstingen. 
Det är dock en mycket stor spridning mellan 
landstingen. Som jämförelse kan nämnas Got-
land, som fick 31 miljoner kronor, vilket gav det 
högsta bidraget per invånare 545 kronor, sam- 
tidigt som ett landsting blev utan bidrag.

Skatteintäkter
Enligt den slutliga taxeringen för 2011 års in-
komster ökade den beskattningsbara inkomsten i 
riket med 3,0 procent. I Jönköpings län var mot-
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svarande ökning 2,7 procent. Enligt SKL hölls 
skatteunderlaget tillbaka år 2011 till följd av höjda 
grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Den  
underliggande ökningstakten för riket var 4,4  
procent.

I december 2012 bedömde SKL att skatteunder- 
laget för riket 2012 ökar med 3,9 procent. Ut-
vecklingen 2012 har sedan justerats upp till  
4,1 procent främst till följd av ökade löner och 
pensionsinkomster. 

Landstingets skatteintäkter 2012 och beaktat slut-
lig avräkning för 2011 uppgår till 6 574 miljoner 
kronor. Det är en ökning med 401 miljoner kronor 
eller cirka 6,5 procent, mycket beroende av skatte-
växling med kommunerna på 33 öre för kollektiv-
trafiken. Skatteintäkterna blev 67 miljoner kronor 
högre än budget.

Landstingets skattesats 2012 är efter skatte- 
växlingen 11,00. Det är 7 öre lägre än riksgenom-
snittet 11,07. En mer rättvisande jämförelse är  
att beakta olika kostnadsansvar för hemsjukvård 
och kollektivtrafik med mera. Den beräkningen 
utgår från utdebiteringsläget före senaste skatte-
växlingen. Landstingets justerade skattesats, 10,66,  
ligger 27 öre under riksgenomsnittet som är 10,93. 
Rangordningen visar att det endast var fyra lands-
ting som hade en lägre justerad skattesats än  
Jönköping.

Generella statsbidrag och utjämningssystemet
Generella statsbidrag och bidrag för kommunal  
utjämning ökade med 20 miljoner kronor till  
2 063 miljoner kronor, efter att bidraget för kö-
miljarden omdefinierats till riktat statsbidrag. Det 
är 24 miljoner kronor lägre än budget.

Statsbidraget till läkemedelsförmånen uppgick, 
efter ett avtalslöst år, till 761 miljoner kronor. Det 
är en minskning med 53 miljoner kronor, mot-
svarande 6,5 procent. Det är även 41 miljoner  
kronor lägre än budget. Som jämförelse så mins-
kade läkemedelskostnaderna inom förmånen med 
36 miljoner kronor, motsvarande 4,8 procent.

Det kommunala utjämningsbidraget uppgick till  
1 248 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner kro-
nor lägre än budgeterat. En positiv avvikelse på  
3,5 miljoner kronor avser 10 kronor per invånare  
för att täcka kostnaden för HPV-vaccination av 
flickor födda 1993–1998, vilket överförts från 2010. 
Övriga delar i utjämningssystemet blev nästan  
5 miljoner kronor lägre än budget.

Landstingssektorn får bidrag för att stödja åtgär-
der för lägre sjukfrånvaro, den så kallade sjuk-
skrivningsmiljarden. Bidraget fördelas mellan 
landstingen utifrån hur sjukfrånvaron minskat i 
respektive landstingsområde samt hur landstingen 
uppfyllt vissa specificerade villkor inom området. 
Landstinget fick 28,2 miljoner kronor avseende 
2011 och beräknas få 27 miljoner kronor avseende 
2012. Båda årens bidrag har intäktsförts 2012, se 
redovisningsprinciper. Detta medförde en positiv 
avvikelse mot budget med 19 miljoner kronor.

Finansnetto
Landstingets finansiella intäkter uppgick till 163 mil-
joner kronor och finansiella kostnader till 247 mil-
joner kronor. Finansnettot utgjorde därmed minus  
84 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor sämre 
än budget.

(miljoner kronor)  2008 2009 2010 2011 2012

Värdesäkring pensioner  -285 -373 -207 -259 -226
Övrigt finansnetto  -103 300 115 125 142
Summa finansnetto  -388 -73 -92 -134 -84

Kostnaderna för värdesäkringen för pensioner (ränte- 
och basbeloppsuppräkning) 2012 blev 44 miljoner 
kronor lägre än budget. Detta beror på att kostnader 
för pensionsavsättningen före 1998 blev lägre än de 
bedömningar som låg till grund för budgeten. Det 
övriga finansnettot blev 50 miljoner kronor sämre än 
budget. Landstinget redovisar inte finansiella till-

gångarna enligt marknadsvärde, vilket medför att 
värdeökningar inte bokförs på placeringar förrän de 
sålts (realiserats).

Orealiserade värdeökningar uppgick vid årets slut 
till 256 miljoner kronor. 
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Den genomsnittliga avkastningen på finansiella 
tillgångar (inklusive orealiserade värdeökningar) 
utgjorde 5,1 procent 2012.

Pensionskapital
Landstingets finanspolicy anger att en viss del av 
finansiella tillgångar kan definieras som pensions-
kapital. Policyn anger hur dessa medel ska förval-
tas och vilken risk som tillåts.

Pensionskapitalet vid årets början hade ett bokfört 
värde av 2 905 miljoner kronor och ökade under 
året med 94 miljoner kronor till 2 999 miljoner 
kronor. Motsvarande för marknadsvärdet var  
3 067 miljoner kronor vid årets ingång och 3 246 
miljoner kronor vid årets utgång.

Ökningen av det bokförda värdet på 94 miljoner 
kronor består av ränteintäkter, utdelningar och 
realisationsvinster. Ingen överföring från rörelse-
kapitalet skedde under året. 

Enligt finanspolicyn ska pensionskapital fördelas 
(allokeras) med 35–45 procent i aktier och 55–

65 procent i räntepapper och högst 10 procent i  
alternativa placeringar, som till exempel aktie- 
index- och ränteindexobligationer. Genomsnitt-
ligt har 37 procent varit placerat i aktier, 56 pro-
cent i räntor och 7 procent i indexobligationer  
under 2012.

Avkastningsmålet på pensionskapitalet ska mot-
svara genomsnittliga statslåneräntan plus 1 pro-
cent. För 2012 motsvarar detta 2,6 procent enligt 
marknadsvärde. Resultatet 2012 blev 6,2 procent; 
målet är uppfyllt.

Avkastningsmålet för pensionskapital är ett lång-
siktigt mål och variationer enskilda år kan vara 
betydande beroende på svängningar på aktie-
marknaden. Varje år relateras därför avkastningen 
även med jämförbara index för varje tillgångsslag. 
Under 2012 blev utfallet bättre än jämförelseindex 
för tillgångsslaget räntor och aktier medan index-
obligationer gick något sämre än index. Den totala 
genomsnittsavkastningen blev bättre än index.

(miljoner kronor)  2008 2009 2010 2011 2012

Avkastning aktier   -32,7 33,6 13,3 -11,0 14,0
Jämförelseindex  -34,6 33,4 13,1  -9,7  11,2
Avkastning indexobligationer   -2,3 7,0 0,4 -0,6 1,0
Jämförelseindex   4,4 0,4 0,3  1,6  1,2
Avkastning räntor   8,6 2,7 3,3 10,5 2,1
Jämförelseindex  7,6 1,3 2,6 7,1 1,2
Genomsnittsavkastning  -8,9 13,7 7,8 1,1 6,2
Jämförelseindex  -9,2 13,1 7,4 0,6 5,1
Mål: statslåneräntan plus 1 procent  4,9 4,4 3,8 2,6 2,6

Rörelsekapital
De finansiella tillgångar som inte räknas som pen-
sionskapital definieras som rörelsekapital. I finans-
policyn anges hur förvaltningen av rörelsekapitalet 
ska ske. Dessa placeras endast i riskfria räntebäran-
de instrument där insatt kapital garanteras under 
förutsättning av inlösen vid förfallotillfällena.

Vid årets början hade rörelsekapitalet ett bokfört 
värde av 1 283 miljoner kronor med ett marknads-

värde på 1 288 miljoner kronor. Rörelsekapitalets 
bokförda värde vid årets slut var 1 684 miljoner 
kronor och marknadsvärdet 1 693 miljoner kronor.

Avkastningsmålet för rörelsekapitalet är stats-
skuldsväxel 180 dagar. För 2012 motsvarar det 
0,9 procent. Resultatet 2012 blev 4,9 procent så 
målet är uppfyllt.

  2008 2009 2010 2011 2012

Avkastning rörelsekapital (%)  5,1 3,7 2,1 3,3 4,9
Jämförelseindex  4,4 0,4 0,3 1,6 1,2
Mål: statsskuldsväxel 180 dagar  3,9 0,4 0,6 1,7 0,9
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Investeringar
För att säkerställa en god hushållning är Lands-
tingets mål att investeringar i fastigheter och in-
ventarier långsiktigt ska finansieras med egna 

medel. Med egna medel menas att inte heller låna 
av pensionskapitalet. För att nå målet förutsätts ett 
överskott som tillsammans med avskrivningskost-
nader täcker årets investeringar.

Mål: Egenfinansiering av investeringar ska vara 100 procent. 
Resultat: 176,9 procent– målet är uppfyllt.

Målet om egenfinansiering av årets investeringar har 
nåtts med stor marginal då årets resultat tillsammans 
med avskrivningarna översteg investeringarna med 
299 miljoner kronor. Detta beror på de obudgeterade 
jämförelsestörande positiva händelserna på 150 miljo-
ner kronor, att investeringarna blev 50 miljoner kronor 
lägre än budget samt att årets budgeterade resultat var 
80 miljoner kronor högre än två-procentsmålet.

De fem senaste åren har målet om egenfinansiering 
av investeringarna nåtts och de avkastningsbara till-
gångarna har ökat. Högre resultat än budget och nå-
got lägre investeringsvolym än beräknat förklarar att 
avkastningsbara tillgångar ökat mer än målsättning.

2012 uppgick investeringsutgifterna till 418 mil-
joner kronor. Investeringsbidrag har erhållits med 
23 miljoner kronor och inventarier har sålts för  
6 miljoner kronor.

138 miljoner kronor har investerats i byggnader och 
mark och 280 miljoner kronor i inventarier och ut-
rustning. Inventarieinvesteringarna består av 117 
miljoner kronor i medicinskteknisk utrustning,  
93 miljoner kronor i IT-program och IT-utrustning 
samt 70 miljoner kronor i övriga inventarier.

(miljoner kronor)  2008 2009 2010 2011 2012

Resultat exklusive avskrivningar 
= Egna medel till investeringar    283  505  680 554 688
- Årets nettoinvesteringar   -269 -418 -443 -434 -389
Förändring avkastningsbara tillgångar    14  87  237 120 299

Finansiell ställning
När Landstingets förmåga att infria sina betal-
ningsförpliktelser ska bedömas, tas enligt rätt-
visande pensionsredovisning hänsyn till det totala 
pensionsåtagandet. 

Det sätt som pensioner finansierats och redovisats 
fram till 1998, har inneburit att kommunsektorn 
i allmänhet, och landstingssektorn i synnerhet, 
idag visar en negativ soliditet. Det innebär att det 
inte finns tillgångar som fullt ut täcker skulder 
inklusive pensionsåtagande. En situation som är 
möjlig enbart genom att pensionsförpliktelser inte 
i sin helhet ska betalas på en gång. I den mån även 
äldre pensionsförpliktelser kunnat finansieras, har 
dessa återlånats och använts för investeringar och 
i mindre utsträckning för sparande i avkastnings-
bara tillgångar.

Återlån pensionsmedel 
Landstingets totala pensionsförpliktelser uppgick 
31 december 2012 till 6 006 miljoner kronor plus 
löneskatt 1 457 miljoner kronor, vilket totalt utgör 
7 463 miljoner kronor.

Pensions- och rörelsekapitalet är lägre än pensions-
förpliktelsen, vilket visar att Landstinget tidigare 
använt pensionsmedlen till investeringar och den 
löpande verksamheten. 2012 minskade de åter- 
lånade pensionsmedlen (punkt 5 nedan) med  
35 miljoner kronor, genom att pensionskapitalets 
marknadsvärde ökade med nästan 180 miljoner kro-
nor. Då pensionsskulden jämförs med totalt kapital 
så minskade återlånet med 440 miljoner kronor. 

Inför 2013 finns åter risk för sänkning av den så 
kallade RIPS-räntan. Om de låga räntenivåerna 
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kvarstår kommer femårsmedelvärdet av tioåriga 
statsobligationer, indikatorn för RIPS-räntan, att 
hamna under intervallet under året. Detta kan 

då innebära en ökad pensionsavsättning på flera 
hundra miljoner kronor.

(miljoner kronor)  2008 2009 2010 2011 2012

1. Avsatt till pensioner i balansräkningen  4 897 5 170 5 272 5 890 6 006
2. Avsatt till särskild löneskatt i balansräkningen  1 188 1 254 1 279 1 429 1 457
3. Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen 
enligt fullfondering (1+2)  6 085 6 424 6 551 7 319 7 463
4a. Pensionsmedelsplaceringar, bokfört värde  2 110 2 406 2 622 2 905 2 999
4b. Pensionsmedelsplaceringar, marknadsvärde  2 148 2 501 2 844 3 067 3 246
5. Återlånade medel (3–4b)  3 937 3 923 3 707 4 252 4 217
6a. Rörelsekapital, bokfört värde  1 092 1 619 1 548 1 283 1 684
6b. Rörelsekapital, marknadsvärde  1 100 1 651 1 559 1 288 1 693
7. Återlån inklusive rörelsekapital (5–6b)  2 837 2 272 2 148 2 964 2 524

Soliditet 
Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar) mäter betalningsförmågan på lång sikt.

Av tabellen nedan framgår att Landstinget inte 
heller vid utgången av 2012 fullt ut finansierade 
sina tillgångar med egna medel (negativ soliditet), 
trots ett positivt resultat på 371 miljoner kronor. 
Detta beror till stor del på den ändrade ripsrän-
tan 2011 som påverkade soliditeten negativt med  
582 miljoner kronor. För att tillgångarna ska vara 
lika stora som skulderna saknas 532 miljoner kronor.

Den genomsnittliga soliditeten för landstingssek-
torn 2012, exklusive Gotland, omräknad enligt 
fullfondering, var minus 52 procent. Det är fort-
farande inget landsting som visar positiv soliditet 
enligt fullfondering. Endast ett landsting visar 
bättre soliditet än Landstinget Jönköping, både 
enligt blandmodell och enligt fullfondering så 
Landstinget har alltså en relativt god soliditet.

(procent)  2008 2009 2010 2011 2012

Soliditet – enligt fullfondering  - 19 - 13 - 7 - 11 - 6
Soliditet – enligt blandmodell  +56 +53 +55 +53 +51

Likviditet
Nyckeltal för likviditet beskriver betalningsförmå-
gan på kort sikt där begreppet omsättningstillgång, 
som utöver likvida medel även omfattar kortfristiga 
fordringar och förråd, används i relation till kort-
fristiga skulder och verksamhetens kostnader. Då 
pensionskapitalet inte är avsett att användas till de 
kortfristiga skulderna eller till verksamhetens kost-

nader, används omsättningstillgångarna exklusive 
pensionsmedel.

När omsättningstillgångarna sätts i relation till 
verksamhetens kostnader och omräknas till dagar 
erhålls begreppet likviditetsdagar, det vill säga det 
antal dagar som de likvida medlen normalt räcker 
till om det inte sker några inbetalningar.

  2008 2009 2010 2011 2012

Kassaflöde (miljoner kronor)  292 823 144 18 495
Likviditetsdagar exklusive pensionsmedel   50 70 65 52 61
Likviditet exklusive pensionsmedel (kvot)  1,15 1,20 1,27 1,26 1,44
Rörelsekapital (miljoner kronor) (omsättningstillgångar 
exkl pensionsmedel - kortfristiga skulder)   211 358 469 422 822
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God hushållning 2012 och framtidsutsikter
2012 års resultat på 371 miljoner kronor har posi-
tivt påverkats av återbetalning av medel från AFA-
försäkring med 120 miljoner och 30 miljoner kro-
nor i omläggning av statsbidragsredovisning. Ett 
mer rättvisande resultat för finansiell styrka och 
bedömning av krav på kostnadsanpassning under 
de närmaste åren är 220 miljoner kronor.

Ekonomin försämras kraftigt från och med 2014 
genom den proposition som nu lagts till riksdagen 
om förändring i det kommunala utjämningssyste-
met. Förslaget, om det antas av riksdagen, kommer 
från och med 2016 då det har full effekt, att för-
sämra Landstingets intäkter med cirka 250 miljo-
ner kronor.

Beträffande den samhällsekonomiska utveckling-
en och dess påverkan på skatteunderlag reviderade 
SKL i december 2012 ned tidigare bedömningar 
då en lite svagare konjunkturutveckling med lägre 
sysselsättningsutveckling och avtagande löne-
ökningstakt bedöms för de närmaste åren. Deras 
bedömning i februari 2013 medförde endast en 
marginell förbättring.

Nedanstående resultatprognos fram till 2016 
baseras vad avser skatteintäkter och bidrag, på 
Sveriges Kommuners och Landstings bedöm-
ning december 2012. När det gäller verksam-
hetens nettokostnad förutsätts förvaltningarnas 
nettokostnad ligga i nivå med 2012, vilken för 
resterande år indexeras. Undantag gäller 2013  
då hemsjukvården förs över till kommunerna, 
vilket motsvarar en skatte-växling på 34 öre.

För en långsiktig och uthållig finansiering är 
landstingsfullmäktiges mål att över konjunktur-
cykel nå ett resultat på 2 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag. Det motsvarar cirka 180 miljoner 
kronor per år. Nivån möjliggör egenfinansiering av 
årliga investeringar på drygt 500 miljoner kronor.

För att nå ett resultat på 180 miljoner kronor 
(2016) krävs kostnadsanpassningar/intäktsför-
stärkningar på cirka 250 miljoner kronor in- 
klusive nuvarande obalanser i förvaltningseko-
nomier. Därtill behöver resurser frigöras för ut-
veckling inom olika områden.

  2012 2013 2014 2015 2016
Belopp miljoner kronor  rev bokslut prognos prognos prognos prognos

Verksamhetens nettokostnad  -8 300 -8 320 -8 520 -8 770 -9 060
      
Skatteintäkter  6 570 6 530 6 710 6 960 7 260
Generella statsbidrag o utjämning  2 040 2 020 1 950 1 880 1 810
Finansiella intäkter/kostnader  -90 -80 -80 -80 -80
Resultat  220 150 60 -10 -70





Landstinget är delägare i stiftelser, aktiebolag och förbund. Stiftelsen Jönköpings läns museum ägs till en tredje-
del av Landstinget, som ansvarar för verksamhetens innehåll. I mars 2013 hälsade det konst- och kulturhistoriska 
museet besökarna välkomna tillbaka efter två års renovering. 
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Landstingets ägande i bolag
Enligt lagen om kommunal redovisning ska en sammanställd redovisning med  
resultat- och balansräkning upprättas både för Landstinget och för de övriga  
juridiska personer som Landstinget har ett betydande inflytande i (= en röstandel 
på minst 20 procent). Hänsyn ska också tas till om konsolideringen tillför väsentlig 
information i förhållande till Landstingets resultat- och balansräkningar. Om ett före-
tag inte konsolideras ska engagemanget ändå framgå av den gemensamma förvalt-
ningsberättelsen. Landstingets engagemang i nedanstående bolag och stiftelser är  
av den omfattningen att en konsolidering, utöver nedanstående redovisning, inte 
tillför ytterligare väsentlig information.

Landstinget i Jönköpings län har mer än 20 procent ägarandel i följande bolag:

    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    33 33 33
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   1,9 -1,8 0,7
Årets resultat (miljoner kronor)     1,9 -1,8 0,7
Balansomslutning (miljoner kronor)    32,1 28,4 29,0
Soliditet (procent)    44 43 44
Omsättning (miljoner kronor)    46,1 42,5 41,7
Antal anställda    69 66 62

Landstinget är, tillsammans med Jönköpings kom-
mun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings 
läns museum. Från och med 1998 delas ansvaret mel-
lan stiftarna. Det innebär att Landstinget tar ansvar 
för verksamhetens innehåll och utveckling, medan 
Jönköpings kommun tar ansvar för att erbjuda ända- 
målsenliga lokaler. Verksamheten för Stiftelsen Jön-
köpings läns museum har som huvudsyfte att ge 
allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, 
nutid och framtid.

Under 2011 och 2012 har ett omfattande renove-
ringsarbete genomförts på Länsmuseet. I januari 
2011 stängdes de publika delarna och 8 mars 2013 
öppnas Länsmuseet igen. Delar av Länsmuseets 
samlingar har under stängningsperioden varit place-
rade på andra museer i länet samt vid Östergötlands 
museum.

Stiftelsen Jönköpings läns museum



    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    49 49 49
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   0,2 0,3 4,9
Årets resultat (miljoner kronor)    0,2 0,3 4,9
Balansomslutning (miljoner kronor)    43,3 42 44,7
Soliditet (procent)    66 68 76
Omsättning (miljoner kronor)    29,1 25,8 26,1
Antal anställda    22 19 17
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ALMI Företagspartner AB

Landstinget äger Almi Företagspartner AB till-
sammans med staten. Affärsidén är att Almi ska 
vara det ledande kunskapsföretaget för tillväxt 
och förnyelse av små och medelstora företag i  
länet samt för bildandet av nya. Almi stöttar små 
och medelstora företag med finansiering och råd- 

givning. Under 2012 påbörjades ett samgående 
mellan Almi och Innovationsbron och från 1 janu-
ari 2013 ingår Innovationsbron i Almi-koncernen. 
Detta innebär att Almi också kan erbjuda risk-
kapital, i ett tidigt skede av företagandet.

    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    50 50 50
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   2,1 0,3 -0,6
Årets resultat (miljoner kronor)    1,1 0,2 0,1
Balansomslutning (miljoner kronor)    75,8 74 75,5
Soliditet (procent)    23 24 23
Omsättning (miljoner kronor)    17,0 17,2 16,4

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Bostads-
byggen i Jönköping AB ägs till hälften av Riks-
byggen ekonomisk förening och till andra hälften 
av Landstinget i Jönköpings län.

    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    50 50 50
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   0,1 0,0 0,7
Årets resultat (miljoner kronor)    0 0 0,4
Balansomslutning (miljoner kronor)    3,0 3,0 3,7
Soliditet (procent)    47 46 48
Omsättning (miljoner kronor)    12,1 12,2 10,8
Antal anställda    6 5 5

Landstinget och länets kommuner har bildat 
Smålands Turism AB. Bolaget ägs till hälften av 
Landstinget och till hälften av länets kommuner. 
Bildandet innebär en tydlig satsning på turism 
som en regional utvecklingsfaktor. 

Bolaget ska erbjuda hög kompetens och samord-
ning inom turismen samt utveckla konkurrens-
förmåga och generera lönsam tillväxt i regionen 
och dess företag.

Bostadsbyggen i Jönköping AB

Smålands Turism AB 
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    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    49 49 49
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   6,7 3,5 5,8
Årets resultat (miljoner kronor)    3,8 1,9 3,3
Balansomslutning (miljoner kronor)    59,7 68,9 74,3
Soliditet (procent)    40 38 39
Omsättning (miljoner kronor)    91,4 95,2 95,5
Antal årsarbetare (medelantal)    122 122 121

    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    50 50 100
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   0,1 0,0 -3,2
Årets resultat (miljoner kronor)     0 0 -3,2
Balansomslutning (miljoner kronor)    358,8 412,3 223,2
Soliditet (procent)     4 4 5
Omsättning (miljoner kronor)    773,3 907,4 9,9
Antal årsarbetare     63 73 0

Jönköpings Länstrafik AB

I samband med att Landstinget i Jönköpings län 
blev regional kollektivtrafikmyndighet förvärvade 
Landstinget den andra hälften av aktierna i bolaget 
av länets kommuner. Landstinget har därefter via 

likvider övertagit de tillgångar och skulder som till-
hör verksamheten förutom fyra stycken tåg. Dessa 
tåg finns kvar i bolaget och hyrs ut till Landstinget 
genom tecknat avtal.

Länsteknikcentrum i Jönköpings Län AB
Länsteknikcentrum hjälpte och stöttade små och 
medelstora företag, de senaste åren framförallt 
inom områdena kvalitet, miljö och IT. En avveck-
ling och likvidation av bolaget pågår.

TvNo Textilservice AB

Bolaget bedriver tvätteri- och textiluthyrnings-
verksamhet. Cirka 95 procent av verksamheten 
riktar sig till kunder inom vårdsektorn i Jön- 
köpings och Östergötlands län.

Under 2012 har efterfrågan varit relativt stabil. Pro-
duktionsvolymen ökade något jämfört med 2011.

Under året har en installation av biopanna (flis-
panna) gjorts vilket medför att tvätteriet i stort 
sett kan drivas på förnyelsebar energi.



    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    33 33 33
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   -3,9 -2,1 1,5
Årets resultat (miljoner kronor)    -3,9 -2,1 1,5
Balansomslutning (miljoner kronor)    65,8 71,4 88,4
Soliditet (procent)    33 27 24
Omsättning (miljoner kronor)    38,6 53,0 56,1
Antal anställda    25 31 31

Regionförbundet Jönköpings län

Landstinget är delägare i Regionförbundet, som är 
ett kommunalförbund. Regionförbundet ska till-
sammans med länets kommuner och andra aktörer 
ta tillvara länets möjligheter och främja utveckling 
och tillväxt.

Framtagandet av en Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) har varit en av huvuduppgifterna under 
året.

Det ekonomiska resultatet har förbättrats kraf-
tigt och Regionförbundet redovisar nu ett positivt  
resultat för först gången på tre år. En minskning 
av köpta konsulttjänster är den främsta orsaken  
till resultatförbättringen.
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    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    - 17 17
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   - 1,5 0,8
Årets resultat (miljoner kronor)    - 1,5 0,8
Balansomslutning (miljoner kronor)    - 1,6 2,6
Soliditet (procent)    - 96 88
Omsättning (miljoner kronor)    - 1,9 1,7
Antal anställda    - 1 0

Finnvedens Samordningsförbund

    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    - 14 14
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   - 0,5 -1,0
Årets resultat (miljoner kronor)    - 0,5 -1,0
Balansomslutning (miljoner kronor)    - 3,2 2,0
Soliditet (procent)    - 71 60
Omsättning (miljoner kronor)    - 2,3 2,4
Antal anställda    - 1 1

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

    2010 2011 2012
Ägarandel (procent)    - 11 11
Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor)   - 1,4 -0,6
Årets resultat (miljoner kronor)    - 1,4 -0,6
Balansomslutning (miljoner kronor)    - 1,4 0,9
Soliditet (procent)    - 96 87
Omsättning (miljoner kronor)    - 2,0 2,0
Antal anställda    - 1 1

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbunden

De tre samordningsförbunden bedriver finansiell 
samordning av insatser inom rehabiliterings- 
området som utförs av huvudmännen. Dessa in-
satser syftar till att hjälpa personer i yrkesverksam 
ålder att få eller förbättra förmågan att arbeta.

Huvudmännen i Samordningsförbunden är:
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Landstinget
• Kommunerna i Jönköpings län
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Redovisningsprinciper

Landstingets redovisningssystem följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614), 
samt i förekommande fall rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovis-
ning. I de fall Landstinget avviker från rekommendationerna beskrivs detta jämte 
skäl för avvikelsen.

Landstinget använder periodiseringsprincipen, vilket betyder att intäkter och 
kostnader som hör till räkenskapsåret, tas med oavsett tidpunkt för betalning. 
I förekommande fall tillämpas även andra principer vilka i viss mån kan ses som 
undantag från periodiseringsprincipen. Detta gäller försiktighetsprincipen, konse-
kvensprincipen och väsentlighetsprincipen.

Redovisning av skatteintäkter
Landstinget följer Rådet för Kommunal Redovis-
nings rekommendation nummer 4.2 från december 
2007 om redovisning av skatteintäkter. Landstinget 
har i enlighet med rekommendationen använt den 
prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) publicerade i december 
2012. Differensen mellan den slutliga taxeringen 
2012 avseende 2011 års inkomster och den redovi-
sade skatteintäkten i bokslutet 2011, har redovisats 
som justeringspost i 2012 års bokslut enligt not 4.

Redovisning av förutbetalda intäkter
Generella statsbidrag och bidrag och avgifter i utjäm-
ningssystemet redovisas normalt enligt kontant-
principen, det vill säga vid inbetalning. I regle-
ringsbidraget 2010 och 2011 ingick 10 kronor per 
invånare för att täcka kostnader för HPV-vaccin. 
Upphandlingen överklagades och leveranserna 
försenades varför Landstinget inte hade någon 
kostnad för detta varken 2010 eller 2011. 3,3 mil-
joner kronor för 2010 överfördes därför till 2012 
och intäktsfördes i takt med att de så kallade catch 
up-vaccinationerna kostnadsfördes. 3,4 miljoner 
kronor för 2011 överförs på motsvarande sätt till 
2013. 

Abonnemangstandvård, som i Landstinget i Jön- 
köpings län kallas frisktandvård, tillhandahålls i 
form av treåriga avtal där patienten betalar en årlig 
avgift för att få den tandvård som behövs. Inkomsten 
intäktsförs linjärt över avtalstiden oavsett hur många 
eller vid vilka tider som behandlingarna utförs.

Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga 
projekt intäktsredovisas i takt med projektets kost-
nader fram till projektets slut. Efter projekttidens 
slut skuldbokförs eventuella ej utnyttjade bidrag 
och om återbetalningsskyldighet finns i annat fall 
intäktsförs bidraget vid projektslut.

Redovisning av bidrag för minskad sjukfrånvaro
Bidraget avseende sjukskrivningsmiljarden betalas 
i januari året efter det år bidraget avser. Från och 
med 2012 redovisas sjukskrivningsmiljarden det år 
bidraget avser. Då bidraget tidigare hanterats enligt 
kontantprincipen har detta medfört att både bidra-
get för 2011 på 28 miljoner och bidraget för 2012 på 
27 miljoner kronor intäktsredovisats 2012. Se jäm-
förelsestörande poster bland notanteckningarna.

2011 intäktsfördes bidraget avseende sjukskrivning 
för 2010 på 28 miljoner enligt kontantprincipen. Då 
intäktsfördes även kvarstående bidrag från tidigare 
års matchningsprincip på 6 miljoner kronor.
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Redovisning av bidrag för ökad tillgänglighet
Bidraget avseende den så kallade kömiljarden 
har från och med 2012 omdefinierats till riktat 
bidrag från att tidigare ansetts vara generellt. 
Alla jämförelseåren är justerade i enlighet med 
förändringen. Även nyckeltalen avseende verk-
samhetens nettokostnad har påverkats. Se not 1 
för respektive års bidrag. 

Redovisning av pensioner
Landstinget har Rådet för Kommunal Redovis-
nings rekommendation nummer 17 från decem-
ber 2007 avseende värdering och upplysningar av 
pensionsförpliktelser som utgångspunkt. Denna 
rekommendation gäller från räkenskapsåret 2008. 
Här framgår att värdering av pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt ska göras med tillämpning av 
RIPS 07, Riktlinjer för beräkning av pensions-
skuld från 2007.

Den totala pensionsskulden har beräknats schablon-
mässigt utifrån en prognos från pensionsbolaget 
KPA Pension, vilken bygger på gällande pensions-
avtal och ett antal antaganden om bland annat löne-
utveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt 
och medellivslängd.

Enligt redovisningslagen för kommuner och lands-
ting, 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 §, ska landstingens 
pensioner i bokslutet redovisas enligt blandmodellen.

Landstinget har från och med årsredovisningen 
2008 beslutat införa en mer rättvisande pensions-
redovisning, så kallad fullfondering (eller full-
skuldsmodell se redovisningsprincip för finansiella 
omsättningstillgångar). Övergång till rättvisande 
pensionsredovisning innebar att balansräkningens 
skuldsida ökade så att den innehåller även pensio-
ner intjänade före 1998 och motsvarande minsk-
ning skedde på det egna kapitalet. Ändringen inne-
bar också att utbetalning av pensioner intjänade 
före 1998 inklusive löneskatt inte längre belastar 
verksamhetens nettokostnad vid betalningstillfället 
utan balansräkningens pensionsavsättning mins-
kar. I resultaträkningen redovisas istället värde-
säkring med mera av totala pensionsåtagandet som 
en finansiell kostnad. Åren 2010–2012 påverkas 
kraftigt och med stora skillnader mellan åren av 
basbeloppsförändringar och den så kallade broms-
effekten. För att utjämna detta redovisas effekterna 
på de finansiella kostnaderna av basbeloppen och 
bromsen som ett genomsnitt för åren 2010-2012. 
Hur detta har påverkat redovisningen framgår av 
not 17.

Den finansiella analysen och årsredovisningens 
finansiella rapporter omfattande resultat- och  
balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning 
och nyckeltal är justerade enligt rättvisande pen-
sionsredovisning för alla jämförelseåren. 

För att uppfylla lagens krav anges i årsredovisningen 
även en resultaträkning, balansräkning, kassaflödes-
analys enligt blandmodellen. Även noter som skiljer  
sig från fullfondering redovisas enligt bland- 
modellen. Redovisningen enligt blandmodellen  
följer värderingsprinciperna enligt rekommendation 
17. Basbeloppseffekter redovisas fullt ut och inte  
som ett genomsnitt och bromsen påverkar inte 
blandmodellen. Även diskonteringsränteändringen 
(Rips-effekten) påverkade resultatet enligt bland-
modellen. Hur det påverkat blandmodellsredovis-
ningen framgår av not 23 och not 24.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild av-
talspension redovisas i enlighet med rekommenda-
tion 2.1 som avsättning, när det är troligt att de kom-
mer leda till utbetalningar. Avtal som inte har börjat 
utbetalas, redovisas som ansvarsförbindelse och de 
framgår av not 17, inklusive dessa förtroendevaldas 
intjänade ålderspension.

Princip för investeringsredovisning 
av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och 
materiella tillgångar. Anläggningstillgångar värderas  
till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 
investeringar och med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall 
delar av investeringen finansierats med bidrag har 
från och med 2010 med konsekvensändring för 2009  
principen ändras till att överensstämma med rekom-
mendation 18 avseende intäkter. Här framgår att om 
ett bidrag är hänförbart till en investering, ska inkom-
sten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investe-
ringens nyttjande och förbrukning. Den del som ännu 
inte intäktsförts, finns bland de långfristiga skulderna 
(långfristig förut-betald intäkt) i balansräkningen. I 
den mån det funnits investeringsbidrag tidigare än 
2009 reducerades tillgångens anskaffningsvärde med 
bidragets storlek.

Landstinget har inga lån och således inga låne-
kostnader som kan hänföras till anläggningarna.

Avskrivningar
Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar 
vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod, det 
vill säga den tid som tillgången förväntas kunna 
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användas. Avskrivningen börjar då investeringen 
tas i bruk och sker i normalfallet linjärt, det vill 
säga lika stora nominella belopp varje år. För 
byggnader sker detta i normalfallet senast i sam-
band med slutbesiktning.

Avskrivningstiderna för respektive tillgångsslag utgår 
från de riktlinjer som dåvarande Landstingsförbun-
det tog fram 2000. Synpunkter har även hämtats från 
Landstingets inköpare och medicintekniker. Avskriv-
ningstiderna följs upp regelbundet, men ändras inte 
ofta för att behålla kontinuitet i redovisningen.

För mark, pågående ny- om- och tillbyggnader av 
byggnader samt konst sker ingen planmässig av-
skrivning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inven-
tarier och utrustning, mark och markanläggningar 
samt byggnader.

För att inventarier och utrustning ska redovisas 
som investering och inte kostnadsbokföras direkt 
krävs en varaktighet på minst tre år och en an-
skaffningskostnad exklusive moms som överstiger 
ett halvt prisbasbelopp (2012 var ett halvt pris-
basbelopp 22 000 kronor).

Vid bedömning av om en anskaffning ska bok-
föras som kostnad eller investering används varje 
enskilt objekts anskaffningsvärde som grund, även 
vid anskaffning av inventarier med ett naturligt 
samband, eller köp som är ett led i en större in-
ventarieanskaffning.

Värdehöjande om- och tillbyggnad av byggnad samt 
nybyggnation redovisas som anläggning om objek-
tets värde överstiger 400 000 kronor. Om under-
hållsåtgärder, som i normalfallet kostnadsbokförs 
direkt, sker i samband med om- och tillbyggnader 
ingår dessa i investeringens anskaffningsvärde.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar består av IT-system och 
programvarulicenser som upphandlats. I den mån  
IT-system utvecklas internt betraktas dessa i normal-
fallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.

Förutsättningen för att IT-system och program-
varulicenser ska hanteras som en investering och 
bokföras som en tillgång är att anskaffningsvärdet 
överstiger 500 000 kronor och att nyttjandeperio-
den är mer än tre år.

Lagrets värde
Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Finansiella omsättningstillgångar
Landstingets samtliga placeringsmedel är klassi-
ficerade som omsättningstillgång.

Finansiella placeringar i aktiefonder och räntefonder 
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen enligt portföljvärde-
ring. Inte heller i redovisningen enligt rättvisande 
pensionsredovisning värderas de finansiella placering-
arna till ett eventuell högre marknadsvärde, därav be-
nämningen ”fullskuldsmodell” istället för fullfonde-
ring. Medel placerade i räntebärande instrument där 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tabell 31  Nyttjandeperioder och avskrivning.

Anläggning                        Nyttjandeperiod                      Årlig avskrivning

Byggnader    30 år  3 %
Verksamhetsanpassning byggnader i egna lokaler   10 år  10 %
Anpassningar hyrda lokaler    8 år  12,5 %
Byggnadsinventarier    5-10 år  10–20 %
Markanläggningar    15 år  7 %
Medicinteknisk utrustning    5–10 år  10-20 %
Tandteknisk utrustning    3–15 år  7–33 %
Bilar, transportfordon    5 år  20 %
Jord- och skogsbruksmaskiner    8 år  12 %
IT-utrustning/system/program    3–10 år  10–33 %
Tåg    30 år  3 %
Revisioner tåg    5 år  20 %
Övriga inventarier    10 år  10 %
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insatt kapital garanteras under förutsättning av inlösen 
vid förfallotillfällena värderas till anskaffningsvärdet. 

Skuld till personalen
Landstingets skuld till personalen i form av se-
mesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och 
beredskap samt tillhörande upplupen arbetsgivar-
avgift har värderats och redovisats som kortfristig 
skuld enligt löneläget och gällande arbetsgivar-
avgifter per den 31 december 2012. Timlöner som 
tjänas in redovisas under nästkommande månad 
då lönen betalas, i enlighet med konsekvensprinci-
pen. Att omföra det som tjänats in under december  
respektive år tillför ingen väsentlig information.

Avsättningar och ansvarsförbindelser
Avsättningar och ansvarsförbindelser regleras i Rådet 
för Kommunal Redovisnings rekommendation num-
mer 10.1. Landstingets avsättningar avser pensioner 
samt särskild löneskatt enligt not 17 samt fram till  
31 december 2010 patientskadereserv till Lands-
tingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) enligt 
not 18. Från och med 1 januari 2011 formaliserades 
landstingens skuld till LÖF med räntebärande re-
vers och avsättningen överfördes till långfristig skuld  
enligt not 19. Reverserna fördelades mellan lands-
tingen utifrån skulden till LÖF 31 december 2009. 
Beroende på detta utbetalades den bokförda skuld-
ökningen för 2010 till LÖF, så att utgående skuld  
31 december 2010 var densamma som ingående skuld. 
Landstingets ansvarsförbindelser framgår av not 21.

Redovisning av leasingavtal
Av Landstingets finanspolicy framgår att leasing i 
princip endast ska förekomma vad gäller bilar. All 

nuvarande leasing av bilar klassificeras som ope-
rationell leasing. Utöver bilar finns från och med 
2012 även leasing av tåg, vilket övertagits från 
Jönköpings länstrafik AB.

I Tabell 32 redovisas förfallotidpunkter på de fram-
tida leasingavgifterna. De avtal som finns idag löper 
ut med jämna mellanrum. Avseende bilar så sluts 
nya avtal kontinuerligt, så leasingavgifterna har varit  
relativt konstanta mellan åren. I värdena nedan ingår 
även troliga leasingavgifter för kommande nya avtal. 
Vid årsskiftet 2012/2013 avyttrades cirka 100 bilar 
som använts inom hemsjukvården. Leasingavgifter-
na framöver kommer därför bli lägre. Leasingavgif-
ten för tåg kommer öka från och med 2013 till följd 
av ett ytterligare tåg. Kommande års leasingavgifter 
ökar dessutom på grund av upprustning. Utöver tåg-
leasingen så har leasingavgifterna totalt ökat med  
4 miljoner kronor jämfört med 2011.

Sammanställd redovisning
Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekom-
mendation 8.2 ska förvaltningsberättelsen innehålla 
en översikt över utvecklingen av Landstingets sam-
lade verksamhet.

I särskilt avsnitt redovisas Landstingets ägande i 
bolag, med ägarandelar, verksamhetsbeskrivning 
och nyckeltal.

Landstingets engagemang i dessa bolag och stif-
telser är av den omfattningen att sammanställda 
räkenskaper inte tillför väsentlig information.
 

Tabell 32  Leasingavtal (miljoner kronor).

  Erlagd Erlagd  Erlagd Förfallo- Förfallo-
  leasing/hyra leasing/hyra leasing/hyra  tidpunkt  tidpunkt
  2010 2011 2012 inom 1 år 2–5 år

Tåg    36,2 39,1 182,4
Bilar - Flerårsleasing  11,0 10,3 12,2 10,5   45,0
Bilar –korttidshyra  2,1 2,2 2,2  
Övrig leasing/ korttidshyror  6,6 8,2 10,5  
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Landstingets arbete med att förhindra infektioner vid användningen av centrala venkatetrar, CVK, är framgångsrikt. 
På Värnamo sjukhus hade man till exempel inte en enda kateterrelaterade infektion i CVK/CDK (central dialyskate-
ter) under 2012. En länsgrupp har tagit fram gemensamma rutinerna och på länets tre sjukhus finns medarbetare 
som med stort engagemang sprider kunskap om CVK. Rutinerna har haft effekt och infektionerna är få, konstaterar 
narkosläkare Fredrik Hammarskjöld på operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov.
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 2008 2009 2010 2011 2012

FINANSIELLA NYCKELTAL     

Likviditet  2,67 2,54 2,77 3,02 3,07

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,15 1,20 1,05 1,26 1,44

Kassalikviditet (dagar) 146 174 176 169 170

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 50 70 65 52 61

Soliditet (%) -19,0 -13,3 -7,5 -10,8 -5,8

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 94,6 96,0 93,9 95,0 94,7

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) 0,3 3,4 5,5 3,7 4,7

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 105,3 120,8 153,6 127,7 176,8

Nettokostnadsökning mot föregående år (%)  6,2 4,2 2,1 4,3 4,8

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår (%)  5,1 2,7 4,3 3,0 5,1

Rörelsekapital (miljoner kronor) 2 321 2 763 3 091 3 328 3 821

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor) 211 358 469 422 822

Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter (%) 28,9 32,8 35,8 36,9 38,0

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel 

i förhållande till externa utgifter (%) 2,6 4,2 5,4 4,7 8,2

     

Omsättningstillgångar 3 711,1 4 555,9 4 837,2 4 975,4 5 670,7

Avsättningar och korta skulder 7 682,3 8 433,9 8 514,6 8 967,0 9 313,2

OT - Avsättningar och skulder -3 971,2 -3 877,9 -3 677,4 -3 991,6 -3 642,6

Förändring -64,4 93,2 200,5 -314,2 349,1

     

RESULTAT (miljoner kronor)     

Verksamhetens nettokostnad -7 042 -7 339 -7 490 -7 808 -8 182

Årets resultat 17 234 395 275 371

     

VOLYMFÖRÄNDRING (procent)     

Landstinget i Jönköpings län 2,1 2,1 0,7 1,8 1,6

Genomsnitt i riket 1,9 1,5 1,3 1,4 1,5

     

UTDEBITERING     

Landstinget i Jönköpings län 10,67 10,67 10,67 10,67 11,00

Landstinget i Jönköpings län justerat 

för kollektivtrafik, hemsjukvård m.m. 10,59 10,59 10,66 10,66 10,66

Genomsnitt i riket 10,79 10,86 10,87 10,88 10,93

Definitioner:     

Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar

Soliditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar:  Resultat före extraordinära poster exklusive avskrivningar / nettoinvestering   

Rörelsekapital: Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader 

inklusive avskrivningar

Nyckeltal 2008–2012 
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Resultaträkning
    Års- Avvikelse
(miljoner kronor)                                        2009 2010 2011 2012 budget mot budget

Verksamhetens intäkter 1)                         1 096,0 1 156,2 1 216,3 1 874,3 1 688,9 185,4

Verksamhetens kostnader 2)                -8 163,8 -8 360,3 -8 744,7 -9 739,8 -9 625,8 -114,0

Avskrivningar 3)                                       -270,9 -285,4 -279,6 -316,7 -329,1 12,4

Verksamhetens nettokostnad              -7 338,7 -7 489,5 -7 808,0 -8 182,2 -8 266,0 83,8

      

Skatteintäkter 4)                                      5 918,5 6 031,0  6 172,8 6 573,6 6 507,0 66,6

Generella statsbidrag och utjämning 5)     1 727,3 1 945,6 2 043,7 2 063,4 2 087,0 -23,6

Finansiella intäkter 6)                                376,5 129,5 206,1 163,1 200,0 -36,9

Finansiella kostnader 6)                           -449,6 -221,8 -340,0 -246,7 -278,0 31,3

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER                        233,9 394,7 274,6 371,1 250,0 121,1

     

Extraordinära intäkter                                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader                               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    

ÅRETS RESULTAT                                         233,9 394,7 274,6 371,1 250,0 121,1

      

Notförklaringar se sidorna 115–123     
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     Avvikelse
(miljoner kronor) 2009 2010 2011 2012 mot budget

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets Resultat 233,9 394,7 274,6 371,1 121,1

- ej resultatförd RIPS-avsättning   -582,5 0,0 0,0

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 270,9 285,4 279,6 316,7 -12,4

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 17) 18) 568,1 363,6 1 032,8 420,6 35,6

- omklassificering av LÖFavsättning till lång skuld   -217,3 0,0 0,0

- Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -219,2 -236,4 -264,7 -276,3 -60,3

- ej likviditetspåverkande reavinster/ 

+ förluster vid försäljning av anläggningstillgångar 11) 4,1 1,8 5,2 4,5 4,5

Justering för rörelsekapitalförändring 

avseende löpande verksamhet 7) 381,1 -183,5 -218,2 54,8 -19,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 238,8 625,5 309,4 891,5 69,4

     

INVESTERINGAR     

- Inköp av anläggningstillgångar 8) 9) 10) -441,2 -467,6 -458,9 -417,7 22,3

+ Investeringsbidrag 19) 20,0 21,6 22,6 22,9 22,9

+ Försäljning av anläggningstillgångar 12) 3,5 3,1 2,4 5,8 5,8

Kassaflöde från investeringsverksamhet -417,7 -442,9 -433,9 -389,0 51,0

     

FINANSIERING     

-Minskning/+ökning av långfristiga skulder 

inkl investeringsbidrags nyttjande 19) 0,0 0,0 0,0 -3,2 -3,2

+ omklassificering av LÖF avsättning till långfr skuld 18) 19) 0,0 0,0 217,3 0,0 0,0

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar 

och finansiella Anläggningstillgångar 13) 2,1 -38,5 -74,4 -4,5 -4,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,1 -38,5 142,9 -7,7 -7,7

     

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 823,2 144,2 18,4 494,8 112,7

     

Likvida medel vid årets början 3 202,2 4 025,4 4 169,6 4 188,0 

Likvida medel vid årets/periodens slut 4 025,4 4 169,6 4 188,0 4 682,7 

Notförklaringar se sidorna 115–123     

    

 

Finansieringsanalys/kassaflöde
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Balansräkning
(miljoner kronor)  2009 2010 2011 2012

TILLGÅNGAR                                  

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 8)  58,7 64,6 72,1 90,9

Materiella anläggningstillgångar     

     1. Fastigheter 9)  2 226,7 2 399,3 2 483,8 2 472,1

     2. Inventarier 10)  524,8 523,5 603,2 686,8

Finansiella anläggningstillgångar 13)  97,6 136,2 210,6 215,1

Summa   2 907,8 3 123,6 3 369,8 3 464,9

     

Omsättningstillgångar     

Förråd  32,3 32,2 29,8 31,2

Fordringar 14)  498,3 635,4 757,6 956,7

Kortfristiga placeringar 15)   3 385,6 3 708,7 3 809,4 4 203,5

Kassa och bank 15)   639,9 460,9 378,6 479,3

Summa   4 555,9 4 837,2 4 975,4 5 670,7

    

SUMMA TILLGÅNGAR  7 463,8 7 960,8 8 345,2 9 135,6

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital    

Landstingskapital 16)  -1 224,0 -990,1 -595,4 -903,4

Rips-effekt    -582,5 0,0

Årets resultat   233,9 394,7 274,6 371,1

Summa   -990,1 -595,4 -903,4 -532,2

    

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner med mera 17)  6 424,0 6 551,1 7 319,2 7 463,5

Övriga avsättningar 18)  217,3 217,3 0,0 0,0

Summa   6 641,3 6 768,4 7 319,2 7 463,5

    

Skulder     

Långfristiga skulder 19)  20,0 41,6 281,5 354,6

Kortfristiga skulder 20)  1 792,6 1 746,2 1 647,8 1 849,7

Summa   1 812,6 1 787,8 1 929,4 2 204,3

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  7 463,8 7 960,8 8 345,2 9 135,6

    

ANSVARSFÖRBINDELSER     

Borgensåtagande 21)  363,5 362,8 365,1 41,4

Notförklaringar se sidorna 115–123     
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     Avvikelse

(miljoner kronor) 2009 2010 2011 2012 mot budget

VERKSAMHETSOMRÅDE     

Hälso- och sjukvård     

Primärvård 1773,8 1695,7 1716,2 1738,4 -16,7

Specialiserad somatisk vård  3938,4 4120,5 4247,3 4379,3 -83,2

Specialiserad psykiatrisk vård 631,5 647,2 662,8 677,7 12,4

     

Övrig hälso- och sjukvård/delområde     

Ambulans- och sjuktransporter 125,0 130,8 138,0 143,4 -15,6

Sjukresor 70,5 71,6 73,2 59,2 2,6

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet 132,1 142,1 144,7 146,4 2,8

- varav handikapp hjälpmedel 94,1 103,4 103,8 105,1 5,7

- varav bidrag till handikapporganisationer m fl 4,6 4,1 4,1 4,1 0,2

- varav ortopedteknisk verksamhet 33,4 34,6 36,8 37,3 -3,1

Social verksamhet 1,2 0,6 1,5 2,7 -2,0

Folkhälsofrågor 31,0 19,7 28,8 32,4 2,1

- varav samhällsmedicin och folkhälsoarbete 19,3 7,4 16,2 19,2 2,0

- varav bidrag inom folkhälsoområdet  11,7 12,3 12,6 13,2 0,0

FoU avseende hälso- och sjukvård 2,9 5,6 4,1 33,1 -2,8

Övrigt 115,5 122,8 121,0 107,2 -10,3

- varav smittskyddsverksamhet 19,6 21,4 21,8 28,8 -0,5

Summa övrig hälso- och sjukvård 478,2 493,2 511,3 524,5 -23,2

     

Tandvård     

Allmäntandvård vuxna 5,9 21,4 7,3 9,9 -5,6

Tandvård för patienter med särskilda behov 23,0 24,4 24,0 25,7 6,7

Allmäntandvård barn och ungdomar 108,3 110,2 107,4 111,8 -8,9

Specialisttandvård 91,3 100,4 99,5 91,4 14,4

Mervärdesskatt, tandvård -16,0 -17,4 -16,7 -19,1 1,1

Summa tandvård 212,5 238,9 221,5 219,8 7,6

    

Andel av övriga gemensamma kostnader -120,2 -160,0 -68,5 -211,0 168,9

     

Andel av politisk verksamhet och central administration 180,7 232,3 222,7 224,2 4,2

     

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  7 094,8 7 267,8 7 513,3 7 552,9 69,9

    

     

Driftredovisning
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     Avvikelse
(miljoner kronor) 2009 2010 2011 2012 mot budget

REGIONAL UTVECKLING     

Utbildning     

Folkhögskoleverksamhet 28,9 29,1 28,9 30,3 1,0

Högskoleverksamhet 4,3 2,3 1,5 1,5 0,0

Gymnasieverksamhet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0

Summa utbildning 33,8 31,9 31,0 32,4 1,0

     

Kultur     

Teater- och musikverksamhet 37,3 38,5 48,5 77,8 -6,7

Museiverksamhet 10,7 10,3 10,5 11,3 0,0

Övrig kulturverksamhet 35,8 36,4 36,8 39,4 0,4

Summa kultur 83,8 85,2 95,8 128,5 -6,3

     

Trafik och infrastruktur 126,1 133,3 156,7 438,4 3,6

     

Allmän regional utveckling     

Näringsliv och turism 26,9 27,0 27,9 19,4 0,2

Interregional och internationell samverkan 1,2 2,3 2,4 2,6 0,0

Övrig allmän regional utveckling 6,3 6,9 7,0 6,7 0,4

Summa allmän regional utveckling 34,4 36,1 37,3 28,8 0,6

     

Andel av övriga gemensamma kostnader -6,3 -8,4 -3,6 -18,3 14,7

     

Andel av politisk verksamhet och central administration 9,5 12,2 11,7 19,5 0,4

     

TOTALT  REGIONAL UTVECKLING 281,3 290,3 328,9 629,3 13,9

     

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 7 376,1 7 558,1 7 842,2 8 182,2 83,8

     

     

     

  

     

          

FINANSIELLA RAPPORTER

111



  Budgeterad Utbetalning   Utbetalning Total
(miljoner kronor)  ram tom 2011 2012 Utbetalning 

Inventarier     

LANDSTINGETS ÅTAGANDE     

157B Övervakningsutrustning Inklusive hjärtstartare 2011  8,5 0,0 0,0 0,0

1571 Reinvestering ambulanser 2012 (plus en i förskott för 2013) 7,7 0,0 7,7 7,7

     

JÖNKÖPING     

9651 Övervakningssystem och narkosapparater, 

Sjukhusgemensamt (-09)  41,5 37,0 2,3 39,3

9656 PDMS-system (OP/IVA-journal) (-09)  14,0 14,7 1,8 16,5

Utökad dialysverksamhet (beslut 10-01-26), Ryhov (-10)  5,2 0,0 0,0 0,0

9681 Takpendlar till op.salar /Op/IVA (-12)  5,4 0,0 0,0 0,0

     

HÖGLANDET     

8513 Övervakningsutrustning och telemetri hjärt-IVA (-05)  5,0 4,7 0,3 5,0

805B PDMS-system (OP/IVA-journal) (-09)  5,2 1,7 0,0 1,7

800D Utrustning hybridsal trauma/kärlkirurgi, Kirurgen (-11)  21,2 0,0 19,5 19,5

801D Hus 36 - Dialys, Medicin (-11)  7,3 0,0 0,1 0,1

802D Hus 36 - Kök, Serviceenheten (-11)  7,4 0,0 0,0 0,0

890E Utrustning och inredning Hus 36  15,7 0,0 5,6 5,6

     

VÄRNAMO     

7400 Utrustning ombyggnad dialys (-04)  9,9 5,6 0,0 5,6

7907 PDMS-system (OP/IVA-journal) (-09) (-11)  5,6 1,4 0,0 1,5

150B Scopiutrustning 2011  6,9 6,8 0,0 6,8

     

MEDICINSK DIAGNOSTIK     

9636 Mammografi lab screening, Radiologi (-07)  15,0 13,3 0,4 13,7

9637 Mammografi-lab klinisk, radiologiska kliniken (-07)  5,0 0,2 0,0 0,2

7803 Digital mammografidetektor, rad. Kliniken (-08)  5,0 2,7 0,0 2,7

800A Direktdigital mammografiutrustn. radiologiska kliniken (-08) 12,0 6,3 0,0 6,3

9643 Multislice-CT, radiologen (-08)  13,0 10,3 0,0 10,3

5151 Skelettlabb, Rad klin Hgl (-11)  5,0 0,0 3,1 3,1

5153 CT, Rad klin Jkpg (-11)  16,0 5,7 7,2 12,9

5154 Kombinerat skelett- och lunglabb, rad klin Vmo (-11)  5,0 4,9 0,0 4,9

5155 Gammakamera med CT, Klin fys Jkpg (-11)  8,0 0,0 6,1 6,1

5161 C-bågar, Rad klin (-12)  8,0 0,0 1,8 1,8

5163 Integrerad plattform, Lab med (-12)  15,0 0,0 0,0 0,0

5169 Skelettlab, Rad klin Vmo (-12)  15,0 0,0 2,9 2,9

     

REGIONAL UTVECKLING     

2233-2235 SMOT totalt (-08) (41):  67,0 48,7 6,4 55,1

2128 Svn, Skogsmaskiner (-12) (42)  5,1 0,0 5,0 5,0

Bruttoinvesteringsredovisning
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  Budgeterad Utbetalning   Utbetalning Total
(miljoner kronor)  ram tom 2011 2012 Utbetalning 

JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK     

Kommunikationsradiosystem RAKEL (-12)  6,0  0,0 0,0

Köp av inventarier från Jönköpings Länstrafik AB    45,4 45,4

     

Övriga projekt 0,5-4,9 mnkr  123,6 37,6 86,2 124,6

     

Inventarier utan specifikation -09  46,9  33,1 33,1

     

SUMMA INVENTARIER  537,1 201,5 234,9 391,7

IT-Centrum beslut tagna 2010     

IT-infrastruktur, gemensamma tjänster (-12):  18,9  15,2 15,2

IT-infrastruktur, besittningsrätter (-12):  12,8  13,8 13,8

Övriga IT-investeringar (-12)  14,1  15,7 15,7

SUMMA IT  45,8  44,7 44,7
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  Budgeterad Utbetalning  Utbetalning Total
(miljoner kronor)  ram tom 2011 2012 Utbetalning 

Fastigheter      

GEMENSAMT     

 Energibesparingar (-11), 6 olika projekt 4506, 4534-4538, Etapp 1 40,0 11,3 7,4 18,7

     

JÖNKÖPING     

4500 Hjälpmedelscentralen (-09)  71,0 56,2 5,9 62,1

4528 Ombyggnad neonatalvårdsenheten (-11)  30,3 2,5 18,1 20,6

4548 Hus 39 Försörjningsenheten (-12)  115,0  7,3 7,3

4556 Nybyggnad för strålbehandling (-12)  61,2  0,2 0,2

     

HÖGLANDET     

4482 Hus 36 Eksjö (-09)  190,0 137,2 22,0 159,2

4484 + 4499 Totalt Teknikinvesteringar (-09)  17,0 6,6 3,2 9,8

4502 Tillbyggnad av operationslokal och akutmottagning 

samt ombyggnad av operatinssal (-10)  43,0 36,6 9,3 45,9

4550 Habiliteringscentrum Eksjö (-12)  38,0  1,1 1,1

     

VÄRNAMO     

4423 Energibesparingsprojekt Värnamo sjukhus (-07)  24,1 20,6 1,0 21,6

4529 Vårdavdelningar Hus 11 plan 5 Värnamo sjukhus (-11)  28,4 2,1 19,4 21,5

4530 Samrehab Värnamo sjukhus (-11)  39,4 0,5 16,0 16,5

4549 Vårdavdelning 6 &7 Värnamo (-12)  60,0  0,2 0,2

4558 Familjecentral Värnamo (-12)  20,0  0,1 0,1

VÅRDCENTRALERNA BRA LIV     

4517 Rehab Tranås vårdcentrum (-10)  9,6 5,6 1,0 6,6

     

REGIONAL UTVECKLING     

4424 Nybyggnad SMOT (-08)  348,0 386,1 0,0 386,1

4464 Ombyggnad elevhem, tenhults naturbruksgymnasium  (-08) 8,5 0,0 0,0 0,0

     

ÖVRIGT  133,0 13,2 25,9 39,1

     

SUMMA FASTIGHETER  1 276,5 678,4 138,1 816,5

     

TOTALT  1 859,4 879,9 417,7 1 253,0

Beräknad utbetalning 2012    440,0
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Notförklaringar
(miljoner kronor)       

Jämförelsestörande poster mellan åren      

Enligt rekommendation 3.1 från Rådet för Kommunal Redovisning definieras en                           Resultateffekt

jämförelsestörande post som resultat av händelser eller transaktioner som inte                                            (miljoner kronor) 

är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med 

andra perioder.     

2012 har påverkats av tre händelser som kan tolkas som jämförelsestörande.          
1) AFA Försäkring beslutade om att sänka och återbetala premier för avtalsgrupp- 

sjukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och 2008                                           119,8 
2) Ändrade principer för prestationsbaserade statsbidrag, vilket medfört att bidrag 

både för 2011 och 2012 intäktsförts 2012.     

Prestationsbaserade medel för Senior Alert 2011 enl tidigare principer                               3,4 

Prestationsbaserade medel för Senior Alert 2012 enl nya principer                      2,1 2,1

Prestationsbaserade medel för Palliativregistret 2011 enl tidigare principer                                            1,3 

Prestationsbaserade medel för Palliativregistret 2012 enl nya principer   2,2 2,2

Sammantaget påverkades 2012 med cirka 124 miljoner kronor lägre nettokostnader 

till följd av dessa händelser     124,1
3) Ändrad princip för prestationsbaserade generella statsbidrag, vilket medfört 

att bidrag både för 2011 och 2012 intäktsförts 2012.     

    Sjukskrivningsmiljard avseende 2011 enl tidigare principer    28,2 

    Periodiserad sjukskrivningsmiljard avseende 2012 enl nya principer   27,0 27,0

Sammantaget påverkades 2012 med cirka 151 miljoner kronor lägre kostnader 

till följd av dessa händelser.     151,1

     

2012 påverkades även av att länstrafikens verksamhet helt ingår i Landstinget,  

vilket skatteväxlades med 33 öre.      

   2011 2012 jämförelse-

     störande

Ersättning från trafiken - biljettintäkter     286,0 286,0

Försäljning inom regional utveckling    72,8 72,8

Försäljning av tjänster    101,5 101,5

Specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag     12,0 12,0

Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter och inventarier   1,7 1,7

Verksamhetens intäkter   0,0 474,0 474,0

Löner    -23,4 -23,4

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar    -7,6 -7,6

Pensionskostnader    -2,0 -2,0

Kostnad för särskild löneskatt    -0,5 -0,5

Övriga personalkostnader    -2,2 -2,2

Kostnader för köpt verksamhet med mera   -170,7 -813,6 -642,9

Övriga verksamhetskostnader   -64,9  -112,1 -47,2

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar   -235,6 -961,3 -725,7

Avskrivningar      -9,8 -9,8

Summa   -235,6 -497,1 -261,5

Motsvarande de extra kostnaderna finns högre skatteintäkter och bidrag inom 

utjämningssystemet till följd av skatteväxling.     
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(miljoner kronor)      

                            Resultateffekt

                                                               (miljoner kronor) 

     

2010 hade en händelse som kan tolkas som jämförelsestörande.    
4) Landstinget erhöll 2010 ett tillfälligt konjunkturstöd från staten för att mildra 

effekten av lägre skatteutveckling.                                                                                           140,4 

Sammantaget påverkades 2010 med 140 miljoner kronor i lägre nettokostnader 

till följd av denna händelse.                                                                                           140,4 

2009 hade tre händelser som kan tolkas som jämförelsestörande.    
5) Ökad avsättning pensionskostnader till följd av reservering för Ädel.    -29,0

   Motsvarande ökning för särskild löneskatt.     -7,0
6) SKL beslutade 2009 dela ut 1 miljard i återbäring till medlemskommuner och landsting.   

   Landstingets andel av återbäringen, vilket motsvarar 56 kronor per invånare ökade de 

   finansiella intäkterna i Not 1 nedan.     19,0
7) Regeringen avsatte 2009 1 miljard till landstingen för att underlätta massvaccinering 

   av den nya influensan.     

    Landstinget hanterade bidraget som riktat, varför specialdestinerade statsbidrag och 

    övriga bidrag i Not 1 nedan ökade.     34,0

    Särskilda satsningar för vaccineringen ingår i verksamhetens kostnader i Not 2 nedan, 

    där vaccinkostnaden utgör cirka 39 miljoner kronor.     -45,0

Sammantaget påverkades 2009 med cirka 28 miljoner kronor i högre nettokostnader till 

följd av dessa händelser.     -28,0

Not 1 Externa intäkter  2009 2010 2011 2012     

Ersättning från patienter - öppen hälso- och sjukvård 120,1  120,0  121, 8 131,1    

Ersättning från patienter - sluten hälso- och sjukvård 20, 5 20,7  20,5  20,5    

Ersättning från patienter - tandvård 159,9  156,4  165,6  168,2    

Ersättning från patienter - övriga 3,2  4,7  4,7  6,0    

Ersättning från trafiken - biljettintäkter  0,0  0,0  0,0  286,0    

Försäljning av hälso- och sjukvård 157,4  163,1  162,1  156,9    

Försäljning av tandvård 79,4  72,2  75,3  75,9    

Försäljning inom regional utveckling 93,3  95,8  96,8  180,3    

Försäljning av material/varor 62,8  76,1  77,2  78,1    

Försäljning av tjänster 144,8  169,5  208,1  313,0    

Specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag  182,3 7) 170,3  209,8  254,0 2)   

Specialdestinerade statsbidrag tillgänglighet, kömiljarden 37,4  68,5  34,3  48,6    

Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter 

och inventarier 35,0  38,8  40,2  155,6 1)    

Verksamhetens intäkter 1 096,0  1 156,2  1 216,3  1 874,3    

Skatteintäkter 5 918,5  6 031,0  6 172,8  6 573,6    

Generella statsbidrag och utjämning   1 764,6  2 014,1  4) 2 077,9  2 063,4 3)   

Finansiella intäkter 376,5 6) 129,5  206,1  163,1     

Summa 9 155,6  9 330,7  9 673,2  10 674,3     
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Not 2 Externa kostnader 2009  2010  2011  2012

Löner 3 233,0  3 304,2  3 388,8  3 512,6 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 999,7  1 018,2  1 036,1  1 075,0 

Pensionskostnader 299,3 5) 287,9  316,2  332,1 

Kostnad för särskild löneskatt 72,4 5) 69,9  79,4  80,8 

Övriga personalkostnader 80,9  92,1  88,5  92,5 

Kostnader för köpt verksamhet med mera 1 203,7  1 328,9  1 507,7  2 260,1 

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) 986,6  990,6  1 006,6  1 000,7 

Övriga verksamhetskostnader 1 288,2  1 268,5  1 321,3  1 385,9 

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar 8 163,8  8 360,3  8 744,7  9 739,8 

Avskrivningar 270,9  285,4  279,6  316,7 

Finansiella kostnader 449,6  221,8  340,0  246,7 

Summa 8 884,3 7) 8 867,5  9 364,3  10 303,2 

Not 3 Avskrivningar        

Avskrivningar är beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med avdrag för eventuella investeringsbidrag

till och med 2008. Från och med 2009 sker inget avdrag för investeringsbidrag utan bidragen redovisas som långfristig

förutbetald intäkt.        

Anläggningstyper 2009  2010  2011  2012 

- byggnader 126,6  133,0  132,9  148,0 

- markanläggningar 0,7  0,7  0,7  0,5 

- medicinteknisk och tandteknisk utrustning, övriga inventarier 113,0  114,7  111,2  121,0 

- bilar, transportfordon 7,1  6,5  5,7  11,3 

- IT-utrustning/system/program 23,4  30,5  29,2  35,9 

Summa 270,9  285,4  279,6  316,7 

      

 

Not 4 Skatteintäkter 2009  2010  2011  2012 

Preliminära skatteintäkter innevarande år 6 116,4  5 937,9  6 006,2  6 476,1 

Prognos slutavräkning innevarande år -207,1  86,3  136,9  91,3 

Slutreglering av skatteintäkter föregående år: 9,2  6,7  29,8  6,2 

(Slutavräkning föregående år - prognos slutavräkning

föregående år) (-26,5+35,7)  (-200,4 +207,1) (116,1 -86,3)  (143,1 -136,9) 

Summa 5 918,5  6 031,0  6 172,8  6 573,6 

     

Skatteunderlagsutveckling (i procent) 2011  2012      Ackumulerat 

Budget  2,6 * 3,5 *   6,2 

Utfall/prognos  3,0 ** 3,9 ***   7,0 

Budgetavvikelse 0,4  0,4    0,8 

      

* SKL:s bedömning för riket 2011 och 2012      

** Slutligt taxeringsutfall för riket 2011, Skatteverket, december 2012     

*** Av SKL i december 2012 bedömd genomsnittlig ökning i riket
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning  2009  2010  2011  2012 

Generellt statsbidrag, sjukskrivningsmiljarden * 34,2  12,9  34,0  55,2 

Tillfälligt konjunkturstöd  0,0  140,4  0,0  0,0 

Inkomstutjämning, bidrag 922,3  867,3  935,4  1 311,9 

Kostnadsutjämning, avdrag -75,1  -40,0  -7,1  -2,0 

Regleringsavgift/regleringsbidrag 34,7  142,8  267,5  -62,3 

Läkemedelsbidrag 811,1  822,2  813,9  760,6 

Summa 1 727,3  1 945,6  2 043,7  2 063,4 

        

* 2012-års sjukskrivningsmiljard består av både 2011-års bidrag (28,2 miljoner kronor) och 2012-års bidrag (27,0 miljoner 

kronor). Se jämförelsestörande poster sid XX.      

  

     

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader 2009  2010  2011  2012 

Utdelning på aktier och andelar 16,2  16,9  21,9  24,0 

Efterlikvider 0,1  0,1  0,1  0,1 

Ränteintäkter 92,2  96,0  106,9  115,0 

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0  0,0  0,0  0,8 

Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar 10,0  6,1  14,9  15,3 

Återföring av nedskrivna aktier och andelar 234,0  3,3  53,1  0,0 

Övriga finansiella intäkter * 24,0  7,0  9,1  7,9 

Summa finansiella intäkter 376,5  129,5  206,1  163,1 

Ränta på pensionsavsättning 373,3  207,6  259,1  225,7 

Ränta på LÖF-revers 0,0  0,0  6,2  5,8 

Transaktionskostnader i betalningssystem 4,0  4,0  4,4  3,4 

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 68,9  3,3  53,1  0,0 

Nedskrivning av finansiella anläggningstilgångar 0,0  0,0  0,4  0,0 

Förlust vid försäljning av omsättningstillgångar 3,4  6,9  16,8  11,7 

Summa finansiella kostnader 449,6  221,8  340,0  246,7 

Summa finansnetto -73,1  -92,4  -134,0  -83,6 

      

* 18,8 miljoner kronor av övriga finansiella intäkter 2009 avser återbäring av medlemsavgifter från Sveriges Kommuner och 

Landsting      

  

      

Not 7 Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet 2009 2010 2011 2012

+Minskning/-ökning kortfristiga fordringar -21,9  -137,1  -122,3  -145,7 

+Minskning/-ökning förråd/varulager 0,3  0,0  2,4  -1,4 

-Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder 402,7  -46,4  -98,4  201,9 

Summa 381,1  -183,5  -218,2  54,8 

Not 8 Immateriella anläggningar 2009  2010  2011  2012 

Ingående Anskaffningsvärde 131,3  153,5  172,3  190,5 

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -85,6  -94,7  -107,7  -118,3 

Ingående bokfört immateriellt värde 45,6  58,7  64,6  72,1 

Årets investering 22,3  18,9  19,8  33,2 

Årets avyttring 0,0  0,0  0,0  -0,2 

Årets avskrivning -9,2  -12,9  -12,3  -14,3 

Årets förändring 13,1  5,9  7,5  18,8 

Utgående bokfört immateriellt värde 58,7  64,6  72,1  90,9
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Not 9 Fastigheter och mark 2009  2010  2011  2012

Ingående Anskaffningsvärde 4 217,0  4 514,7  4 821,1  5 038,8

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -2 160,7  -2 288,0  -2 421,7  -2 555,0

Ingående bokfört fastighetsvärde 2 056,3  2 226,7  2 399,3  2 483,8

Årets investering 297,7  306,7  218,1  138,1

Årets avyttring 0,0  -0,3  0,0  -1,3

Årets avskrivning -127,3  -133,7  -133,6  -148,5

Årets förändring 170,4  172,7  84,5  -11,7

Utgående bokfört fastighetsvärde 2 226,7  2 399,3  2 483,8  2 472,1

     

Not 10 Inventarier 2009  2010  2011  2012

Ingående Anskaffningsvärde 1 295,9  1 326,8  1 442,3  1 519,1

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -750,4  -802,0  -918,6  -915,8

Ingående bokfört inventarievärde 545,5  524,8  523,7  603,2

Årets investering * 121,2  142,1  221,0  246,4

Årets avyttring -7,5  -4,4  -7,7  -8,9

Årets avskrivning -134,4  -138,8  -133,8  -153,8

Årets förändring -20,7  -1,1  79,5  83,6

Utgående bokfört inventarievärde 524,8  523,7  603,2  686,8

      

* Av årets investeringar utgör 74,8 miljoner kronor länstrafiken varav 45,4 miljoner kronor övertagande av inventarier från 

Jönköpings Länstrafik AB.

Not 11 Realisationsvinster/förluster vid försäljning 

av anläggningstillgångar 2009  2010  2011  2012 

Reavinst vid försäljning av inventarier 1,0  0,5  2,2  0,7 

Reaförlust vid försäljning/utrangering av immateriella anläggningar 0,0  0,0  0,0  -0,2 

Reaförlust vid försäljning/utrangering av fastigheter 0,0  0,0  0,0  -1,0 

Reaförlust vid försäljning/utrangering av inventarier -5,1  -2,3  -7,4  -4,1 

Summa realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningar -4,1  -1,8  -5,2  -4,5 

     

Not 12 Försäljningspriser av sålda anläggningstillgångar 2009  2010  2011  2012 

Fordon: traktorer, skogsmaskiner, ambulanser, fyrhjulingar 

och bilar m.m. 1,6  2,6  2,4  2,5 

Kabelsensorer, kopplingsboxar digital tandvårdsutrustning, scannrar 1,8  0,2  0,0  1,5 

Dialysmaskiner, kemiinstrument, OPG 0,1  0,2  0,0  1,5 

Skog 0,0  0,0  0,0  0,3 

Summa försäljningssumma för sålda anläggningstillgångar 3,5  3,1  2,4  5,8 
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 

inklusive långfristiga fordringar 2009  2010  2011  2012

TvNo Textilservice AB, aktier 1,470  1,470  1,470  1,470

Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB, aktier 0,375  0,375  0,375  0,375

Nedskrivning aktier Länsteknikcentrum pga likvidation 0,000  0,000  -0,375  -0,375

Jönköpings Länstrafik AB, aktier 7,500  7,500  7,500  15,000

AB Transitio 0,000  0,000  0,000  1,000

Almi Företagspartner Jönköping AB, aktier 0,490  0,490  0,490  0,490

Bostadsbyggen i Jönköping AB, aktier 1,000  1,000  1,000  1,000

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, aktier 0,150  0,150  0,150  0,150

Smålands Turism AB, aktier 0,300  0,300  0,300  0,300

Reftele Biogas AB, aktier 0,020  0,020  0,020  0,020

Andelar i bostadsrättsföreningar 0,136  0,136  0,136  0,134

Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 7,287  7,287  7,287  7,287

Nedskrivning ovillkorade kapitaltillskott Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringssbolag -7,287  -7,287  -7,287  -7,287

Övriga andelar 5,593  5,819  5,986  6,412

Utlämnat lån till Jönköpings Länstrafik AB 79,000  117,400  192,120  186,840

Övriga långfristiga fordringar 1,599  1,499  1,399  2,299

Summa 97,634  136,159  210,572  215,116

Not 14 Kortfristiga fordringar 2009  2010  2011  2012

Kund-och vårdavgiftsfordringar 65,0  79,4  89,9  141,4

Fordringar på staten och Försäkringskassan ** 236,5  270,8  232,1  249,9

Övriga kortfristiga fordringar *** 45,0  16,2  1,2  3,3

Förutbetalda kostnader 94,6  113,0  109,0  158,2

Upplupna skatteintäkter 0,0  86,3  253,0  234,4

Övriga upplupna intäkter 57,1  69,6  72,5  158,2

Summa * 498,3  635,4  757,6  945,4

      

 * Av 2012 års kortfristiga fordringar utgör 173,3 miljoner kronor länstrafikens fordringar, varav 53,4 miljoner kronor utgör 

fordran på trafikverket, se not 19.      

** Bland fordringar på staten 2012 ingår den så kallade kömiljarden på 48 miljoner kronor. Motsvarande fordran 2011 var 36 

miljoner kronor, 2010 67 miljoner kronor och 2009 37 miljoner kronor.     

*** I övriga kortfristiga fordringar 2010 ingår återbetalningskrav på AFA Försäkring på 15,2 miljoner kronor pga att premien 

2010 sänktes till noll.     

I övriga kortfristiga fordringar 2009 ingår motsvarande återbetalningskrav på AFA Försäkring på 23,8 miljoner kronor pga 

att premien ändrades till noll. För 2009 ingår även 18,8 miljoner kronor för återbäring från SKL.   

    

Not 15 Finansiella placeringar och kassa, bank 2009  2010  2011  2012

Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel 2 260,7  2 426,8  2 740,2  2 789,0

Egen förvaltning, placeringar pensionsmedel 145,0  195,0  165,0  210,0

Orealiserade kursförluster pensionsmedel 0,0  0,0  0,0  0,0

Summa pensionsmedel 2 405,7  2 621,8  2 905,2  2 999,0

Egen förvaltning, placeringar rörelsekapital 979,8  1 086,9  904,2  1 204,5

Orealiserade kursförluster rörelsekapital 0,0  0,0  0,0  0,0

Summa kortfristiga placeringar 3 385,6  3 708,7  3 809,4  4 203,5

Kassa, bank 639,9  460,9  378,6  479,3

Summa finansiella placeringar och kassa, bank 4 025,4  4 169,6  4 188,0  4 682,7

Landstinget har från och med 2010 inte längre någon checkräkningskredit. 
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Not 16 Eget kapital 2009  2010  2011  2012

Ingående eget kapital justerat i enlighet

med rättvisande pensionsredovisning * -1224,0  -990,1  -595,4  -903,4

Årets resultat enligt rättvisande pensionsredovisning 233,9  394,7  274,6  371,1

Rips-effekt enligt totala pensionsskulder 0,0  0,0  -582,5  0,0

Utgående eget kapital enligt rättvisande pensionsredovisning -990,1  -595,4  -903,4  -532,2

* Ingående eget kapital justerades 2005 med -3.714,6 miljoner kronor i enlighet med rättvisande pensionsredovisning.  

     

Not 17 Avsättningar för pensioner / pensionsåtagande 2009  2010  2011  2012

Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, 

visstidspension och löneskatt 6 085,3  6 424,0  6 551,1  7 319,2

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -176,4  -190,3  -213,0  -222,3

Nyintjänad pension exkl löneskatt 109,0  110,4  130,5  142,9

Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 

61-65 år/tillägg FÅP exkl löneskatt 8,5  2,0  13,2  2,5

Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension 

eller visstidspension exkl löneskatt* 5,1  16,9  8,3  9,9

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 300,3  61,4  146,9  254,3

Övrig post exkl löneskatt -2,5  -3,4  1,8  1,5

Ädel-reservation exkl löneskatt 28,5  0,0  0,0  0,0

Bromseffekter exkl löneskatt 0,0  -30,2  124,6  0,0

Genomsnittsjustering 2010-2012 exkl löneskatt (se redovisningsprinciper) 0,0  135,6  -63,0  -72,6

Förändring av löneskatt 66,1  24,8  36,2  28,2

Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt ** 0,0  0,0  582,5  0,0

Utgående avsättning inklusive särskild avtalspension 

och visstidspension 6 424,0  6 551,1  7 319,2  7 463,5

Aktualiseringsgrad för ovanstående pensionsförpliktelser 

är respektive år 94,0%  94,0%  95,0%  95,0%

* I posten särskilda avtalspensioner 2010 ingår avsättning för 1 visstidspension avseende förtroendevald.   

** 2011-års ökade avsättning avser sänkt kalkylränta enligt RIPS med 0,75%. Beloppet avser total effekt för ansvarsförbin-

delse och avsättning      

     

Utöver avsättningarna finns också kortfristig skuld avseende avgiftsbestämd Ålderspension (tidigare individuell del) till de 

anställda, vilken framgår av not 20.      

* Landstinget har för närvarande elva förtroendevalda som har visstidsförordnande varav åtta med rätt till visstidspension 

eller avgångsersättning.       

I händelse av att samtliga visstidsavtal skulle falla ut med pension eller avgångsersättning från och med 2014-10-31, då 

nuvarande individuella avtal löper ut, tillkommer en kostnad på 10,8 miljoner kronor inklusive löneskatt respektive arbetsgi-

varavgift.      

För dessa förtroendevalda med visstidsförordnande har till och med 2012-12-31 intjänats ålders- och efterlevandepension till 

ett värde av 14,3 miljoner kronor inklusive löneskatt.       

Denna intjänade pension ingår inte i pensionsavsättningarna enligt not 17.
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Not 18 Övriga avsättningar 2009  2010  2011  2012

Ingående patientskadeskuld 207,1  217,3  217,3  0,0

Avsättning till patientskadeförsäkringsreserv, LÖF 10,2  0,0  0,0  0,0

Överföring till revers - långfristiga skulder 0,0  0,0  -217,3  0,0

Utgående avsättning patientskadeskuld  217,3  217,3  0,0  0,0

Not 19 Långfristiga skulder 2009  2010  2011  2012

Ingående skuld 0,0  20,0  41,6  281,5

Erhållna investeringsbidrag * 20,0  21,6  22,6  22,9

Fordringsfört investeringsbidrag Trafikverket avseende statlig

medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar 0,0  0,0  0,0  53,4

Intäktsförda investeringsbidrag i takt med investeringarnas nyttjande 0,0  0,0  -0,1  -3,2

Överföring till revers från patientskuldsavsättning, LÖF 0,0  0,0  217,3  0,0

Utgående långfristig skuld 20,0  41,6  281,5  354,6

      

 Från och med 2010 redovisas investeringsbidrag som långfristiga förutbetalda intäkter, med följdändring även för 2009.  

* Investeringsbidrag 2009 avser Kulturhuset Spira 20 miljoner kronor.     

Investeringsbidrag 2010 avser Kulturhuset Spira 21 miljoner kronor och 0,6 miljoner kronor till vävnadsdirektivet.  

Investeringsbidrag 2011 avser Kulturhuset Spira 22 miljoner kronor, vävnadsdirektivet 0,2 miljoner kronor och Ryhovs buss-

hållplatser 0,4 miljoner kronor.      

Investeringsbidrag 2012 avser Kulturhuset Spira 22 miljoner kronor, vävnadsdirektivet 0,2 miljoner kronor, Operationssal 

Eksjö 0,4 miljoner kronor samt 0,3 miljoner kronor länstrafiken.

Not 20 Kortfristiga skulder 2009  2010  2011  2012

Avräkning preliminär landstingsskatt 233,6  200,4  0,0  0,0

Upplupna arbetsgivaravgifter, sjukförsäkringsavgifter, 

källskatt, löneskatt och mervärdesskatt 344,3  342,6  350,6  366,1

Leverantörsskulder 464,2  540,4  527,6  671,6

Skuld till personalen (löner,semester, jour och komp) 277,9  284,3  294,4  305,7

Individuell del / Avgiftsbestämd ålderspension 145,3  157,0  160,4  165,2

Förskottsbetalt tillfälligt konjunkturstöd för 2010 140,4  0,0  0,0  0,0

Övriga förutbetalda intäkter * 62,3  78,4  88,5  132,7

Övriga korta skulder, upplupna kostnader 124,7  143,2  226,3  208,4

Summa ** 1 792,6  1 746,2  1 647,8  1 849,7

       

* Förutbetalda intäkter avser:       

- Sjukskrivningsmiljard (projekt) 2,1  5,8  0,0  0,0

- HPV-vaccinbidrag 0,0  3,4  6,7  3,4

- Rehabgaranti 6,1  5,8  4,6  0,8

 - Frisktandvård 4,0  14,0  16,6  16,1

- hyresintäkter 4,0  4,1  4,5  5,2

- utmärkelser/priser 1,1  0,3  0,3  0,3

- förutbetalda intäkter buss, länstrafiken 0,0  0,0  0,0  34,1

- övriga, främst villkorade projektbidrag  45,1  45,2  55,8  72,9

Summa 62,3  78,4  88,5  132,7

      

 ** Av 2012 års kortfristiga skulder avser 232 miljoner kronor länstrafiken.     
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Not 21 Borgensåtagande/ansvarsförbindelse 2009  2010  2011  2012 

Jönköpings Länstrafik AB, generell borgen * 350,0  350,0  350,0  0,0 

-varav utnyttjad kredit 292,0  279,1  267,5  0,0 

Smålands Turism AB 2,0  2,0  2,0  2,0 

TvNo Textilservice AB, 49 procent av pensionsandel 11,5  10,8  13,1  13,6 

Transitio, garanterat av Landstinget i Jönköping efter regress **       25,8 

Summa 363,5  362,8  365,1  41,4 

 * Landstinget övertog 2012-01-01 operationella leasingavtalet avseende tåg från Jönköpings Länstrafik AB, varför den gene-

rella borgen upphörde.       

** Borgensbeloppet avser landstingets egna tåg. Utöver detta har Landstinget tillsammans med övriga landsting solidariskt 

påtecknat borgensförbindelse för 2,6 miljarder kronor.

Utöver ovanstående finns visstidspensioner enligt not 17.

Landstinget är som försäkringstagare delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Enligt § 5 i bolags- 

ordningen gäller att ”Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för bolagets förbindelser, envar till ett belopp  

motsvarande 10 gånger den premie han har haft att erlägga under det år förlusten uppkommit.”   

 För Landstinget i Jönköpings län motsvarar detta 322 miljoner kronor 2012, vilket inte ingår i not 21.

   

Se redovisningsprinciper sid 100 avseende leasingavtal.      
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NYCKELTAL 2008–2012, BLANDMODELL     

 2008 2009 2010 2011 2012
FINANSIELLA NYCKELTAL     
Likviditet  2,67 2,54 2,77 3,02 3,07

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,15 1,20 1,05 1,20 1,44

Kassalikviditet (dagar) 143 171 172 165 166

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 49 69 48 47 60

Soliditet (%) 55,7 53,3 54,7 52,7 51,2

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 96,8 98,0 96,3 97,6 97,3

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) 1,4 5,6 5,3 0,6 3,5

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 105,3 120,8 191,6 -24,6 153,6

Nettokostnadsökning mot föregående år (%) 6,2 3,9 2,5 4,5 4,8

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår (%) *) 5,1 2,7 4,3 3,0 5,1

Rörelsekapital (miljoner kronor) 2 321 2 763 3 091 3 328 3 821

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor) 211 358 92 329 822

Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter (%) 28,3 32,2 35,0 36,0 37,2

     

RESULTAT (belopp i miljoner kronor)     

Verksamhetens nettokostnad -7 210 -7 493 -7 680 -8 023 -8 404

Årets resultat 91 380 376 47 276

     

UTDEBITERING     

Landstinget i Jönköpings län 10,67 10,67 10,67 10,67 11,00

Landstinget i Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, hemsjukvård m.m. 10,59 10,59 10,66 10,66 10,66

Genomsnitt i riket 10,79 10,79 10,87 10,88 10,93

     

Definitioner:     

Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar

Soliditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraordInära poster exklusive avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering

Rörelsekapital: Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar

RESULTATRÄKNING, BLANDMODELL     

     Avvikelse mot
(miljoner kronor) 2009 2010 2011 2012 kalkylerad budget
Verksamhetens intäkter 1) 1 096,0 1 156,2 1 216,3 1 874,3 185,4

Verksamhetens kostnader 22) -8 318,5 -8 550,7 -8 959,3 -9 961,7 -118,5

Avskrivningar 3) -270,9 -285,4 -279,6 -316,7 12,4

Verksamhetens nettokostnad -7 493,4 -7 680,0 -8 022,5 -8 404,1 79,3

     

Skatteintäkter 4) 5 918,5 6 031,0 6 172,8 6 573,6 66,6

Generella statsbidrag och utjämning 5) 1 727,3 1 945,6 2 043,7 2 063,4 -23,6

Finansiella intäkter 23) 376,5 129,5 206,1 163,1 -36,9

Finansiella kostnader 23) -148,6 -50,0 -353,2 -120,3 -0,7

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 380,3 376,0 46,8 275,6 84,6
     

Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     

ÅRETS RESULTAT 380,3 376,0 46,8 275,6 84,6
     

Notförklaringar se sidorna 115–123, 127
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BALANSRÄKNING, BLANDMODELL     

(Belopp i miljoner kronor)  2009 2010 2011 2012
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 8)  58,7 64,6 72,1 90,9

Materiella anläggningstillgångar     

     1. Fastigheter 9)  2 226,7 2 399,3 2 483,8 2 472,1

     2. Inventarier 10)  524,8 523,5 603,2 686,8

Finansiella anläggningstillgångar 13)  97,6 136,2 210,6 215,1

Summa   2 907,8 3 123,6 3 369,8 3 464,9
     

Omsättningstillgångar     
Förråd  32,3 32,2 29,8 31,2

Fordringar 14)  498,3 635,4 757,6 956,7

Kortfristiga placeringar 15)   3 385,6 3 708,7 3 809,4 4 203,5

Kassa och bank 15)   639,9 460,9 378,6 479,3

Summa   4 555,9 4 837,2 4 975,4 5 670,7
     

SUMMA TILLGÅNGAR  7 463,8 7 960,8 8 345,2 9 135,6
     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital     
Landstingskapital   3 594,9 3 975,2 4 351,2 4 398,0

Årets resultat  380,3 376,0 46,8 275,6

Summa   3 975,2 4 351,2 4 398,0 4 673,6

     

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner med mera 24)  1 458,7 1 604,5 2 017,9 2 257,7

Övriga avsättningar 18)  217,3 217,3 0,0 0,0

Summa   1 676,0 1 821,8 2 017,9 2 257,7
     

Skulder     
Långfristiga skulder 19)  20,0 41,6 281,5 354,6

Kortfristiga skulder 20)  1 792,6 1 746,2 1 647,8 1 849,7

Summa   1 812,6 1 787,8 1 929,4 2 204,3
     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  7 463,8 7 960,8 8 345,2 9 135,6
     

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsåtagande (förmåner intjänade före 1998)   3 995,9 3 845,3 4 193,7 4 189,5

Löneskatt pension  969,4 932,9 1 017,4 1 016,4

Summa pensionsansvarsförbindelse enl KPA  4 965,3 4 778,2 5 211,1 5 205,8
Borgensåtagande 21)  363,5 362,8 365,1 41,4

    
Notförklaringar se sidorna 115–123, 127
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FINANSIERINGSANALYS/KASSAFLÖDE, BLANDMODELL     

(Belopp i miljoner kronor)  2009 2010 2011 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat  380,3 376,0 46,8 275,6

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar  270,9 285,4 279,6 316,7

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 17) 18)  249,2 191,8 463,5 294,2

- omklassificering av LÖF-avsättning till lång skuld 18) 19)  0,0 0,0 -217,3 0,0

- pensionsutbetalningar inkl löneskatt  -46,7 -46,0 -50,1 -54,4

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid försäljning av anläggningstillgångar 11) 4,1 1,8 5,2 4,5

Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet 7)  381,1 -183,5 -218,2 54,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 238,8 625,5 309,4 891,5
     

INVESTERINGAR     

- Inköp av anläggningstillgångar 8) 9) 10)  -441,2 -467,6 -458,9 -417,7

+ investeringsbidrag 19)  20,0 21,6 22,6 22,9

+ Försäljning av anläggningstillgångar 12)  3,5 3,1 2,4 5,8

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -417,7 -442,9 -433,9 -389,0
     

FINANSIERING     

- Minskning/+ökning av långfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 -3,2

+ omklassificering av LÖFavsättning till långfr skuld 18) 19)    217,3 0,0

+ Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och finansiella Anläggningstillgångar 13) 2,1 -38,5 -74,4 -4,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2,1 -38,5 142,9 -7,7
     

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  823,2 144,2 18,4 494,8
     

Likvida medel vid årets början  3 202,2 4 025,4 4 169,6 4 188,0

Likvida medel vid årets/periodens slut  4 025,4 4 169,6 4 188,0 4 682,7

Notförklaringar se sidorna 115–123, 127
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NOTFÖRKLARINGAR, BLANDMODELL     

Not 22 Externa kostnader enligt blandmodell  2009 2010 2011 2012
Löner  3 233,0 3 304,2 3 388,8 3 512,6

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar  999,7 1 018,2 1 036,1 1 075,0

Pensionskostnader  438,2 441,2 488,8 510,7

Kostnad för särskild löneskatt  123,6 107,1 121,3 124,1

Övriga personalkostnader  80,9 92,1 88,5 92,5

Kostnader för köpt verksamhet med mera  1 203,7 1 328,9 1 507,7 2 260,1

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen)  986,6 990,6 1 006,6 1 000,7

Övriga verksamhetskostnader  1 288,2 1 268,5 1 321,3 1 385,9

Avskrivningar  270,9 285,4 279,6 316,7

Finansiella kostnader  148,6 50,0 353,2 120,3

Summa  8 773,3 8 886,2 9 592,1 10 398,7

      

Not 23 Finansiella intäkter och kostnader enligt blandmodell  2009 2010 2011 2012
Utdelning på aktier och andelar  16,2 16,9 21,9 24,0

Efterlikvider  0,1 0,1 0,1 0,1

Ränteintäkter  92,2 96,0 106,9 115,0

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,8

Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar  10,0 6,1 14,9 15,3

Återföring av nedskrivna aktier och andelar  234,0 3,3 53,1 0,0

Övriga finansiella intäkter  24,0 7,0 9,1 7,9

Summa finansiella intäkter  376,5 129,5 206,1 163,1
Ränta på pensionsavsättning   72,2 35,8 63,5 99,4

Rips-effekt av sänkt diskonteringsränta enligt blandmodellen  0,0 0,0 208,9 0,0

Ränta på LÖF-revers  0,0 0,0 6,2 5,8

Transaktionskostnader i betalningssystem  4,0 4,0 4,4 3,4

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar  68,9 3,3 53,1 0,0

Nedskrivning av finansiella anläggningstilgångar  0,0 0,0 0,4 0,0

Förlust vid försäljning av omsättningstillgångar  3,4 6,9 16,8 11,7

Summa finansiella kostnader  148,6 50,0 353,2 120,3
Summa finansnetto  227,9 79,4 -147,2 42,8
      

 

Not 24 Avsättningar för pensioner enligt blandmodell  2009 2010 2011 2012
Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, visstidspension och löneskatt 1 266,4 1 458,7 1 604,5 2 017,9

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt  -37,5 -37,0 -40,3 -43,8

Nyintjänad pension exkl löneskatt  109,0 110,4 130,5 142,9

Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65 år/tillägg FÅP exkl löneskatt 8,5 2,0 13,2 2,5

Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension eller visstidspension 

exkl löneskatt  5,1 16,9 8,3 9,9

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt  72,1 28,4 51,1 80,0

Övrig post exkl löneskatt  -2,5 -3,4 1,8 1,5

Ädel-reservation exkl löneskatt  0,0 0,0 0,0 0,0

Bromseffekter exkl löneskatt  0,0 0,0 0,0 0,0

Genomsnittsjustering 2010-2012 exkl löneskatt (se redovisningsprinciper)  0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av löneskatt  37,5 28,5 39,9 46,8

Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt **  0,0 0,0 208,9 0,0

Utgående avsättningar för pensioner enligt blandmodell  1 458,7 1 604,5 2 017,9 2 257,7
** För förklaring se Not 17. Beloppen i Not 24 avser effekter på blandmodellen.     

  

Utgående avsättningar enligt blandmodell uppdelat per förmån  2009 2010 2011 2012
Individuell del för 1998 och 1999  177,0 177,0 183,5 186,0

Förmånsbestämd Ålders Pension   933,5 1 047,9 1 369,2 1 562,2

Pension till efterlevande  6,3 6,3 6,8 8,0

PA-KL pensioner  26,5 29,7 40,8 40,3

Garantipensioner / Särskilda Ålderspensioner / Särskilda Avtalspensioner/Visstidspensioner  30,6 30,3 23,7 20,4

Särskild löneskatt  284,8 313,2 394,0 440,8

Summa   1 458,7 1 604,5 2 017,9 2 257,7
  

Förändring 2011 avseende sänkt RIPS-ränta enligt blandmodell återfinns inom resp förmån.     
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat 
den verksamhet som bedrivits i landstingsstyrelsen 
och dess delegationer, patientnämnden, fullmäk-
tiges beredningar och, genom utsedda lekmanna-
revisorer, även landstingets företag. Vi har även, 
tillsammans med landstingsrevisorerna i Kalmar 
och Östergötland, granskat verksamheten i den 
gemensamma Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra 
sjukvårdsregionen.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning 
till landstingsfullmäktige. Revisorernas ansvar är att 
granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt full-
mäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, 
landstingets revisionsreglemente och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att en ge rimlig grund för bedöm-
ning och ansvarsprövning. I vår granskning har vi 
biträtts av landstingets revisionskontor och externa 
konsulter.

Våra granskningsrapporter, som löpande under året 
överlämnats till landstingsfullmäktige, samman- 
fattas i bilaga och finns även publicerade på vår 
webbplats www.lj.se/landstingsrevisionen.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar i Landstinget i Jönköpings 
län har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Vår bedömning är dock att 
landstingsstyrelsens övergripande styrning behöver 
utvecklas för att säkerställa att målsättningen om en 
patientsäker vård, även mer långsiktigt, uppnås för 
samtliga patienter på respektive kliniker och antalet 
överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter 
så långt möjligt minimeras.  Vår bedömning är även 
att styrningen av läkemedelsförskrivningen för äldre 
behöver vidareutvecklas för att minska andelen äldre 
med olämpliga läkemedel och polyfarmaci. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och full-
mäktigeberedningarnas interna kontroll i huvud-
sak har varit tillräcklig. Vår bedömning är dock 
att landstingsstyrelsen behöver säkerställa att 
reglementet för intern kontroll efterlevs på förvalt-
ningsnivå samt att delegationsbeslut registreras 
och anmäls på ett tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål som lands-
tingsfullmäktige uppställt. Beträffande verksam-
hetsmålen bedömer vi att resultatet, i likhet med 
föregående år, inte fullt ut är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

Vad gäller budgetstyrningen är vår sammantagna 
bedömning att fortsatta åtgärder fordras för att 
förbättra måluppfyllelsen av att nettokostnaderna 
inom verksamheterna hälso- och sjukvård, tand-
vård samt regional utveckling, inte ska överstiga 
budget.

Uttalande i ansvarsfrågan
Vi tillstyrker 
● att landstingsstyrelsen och dess ledamöter be- 
 viljas ansvarsfrihet
● att patientnämnden och dess ledamöter beviljas 
 ansvarsfrihet
● att hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping och 
 dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
● att hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo och  
 dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
● att hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet och 
 dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
● att allmänpolitiska utskottet och dess ledamöter 
 beviljas ansvarsfrihet
● att Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjuk- 
 vårdsregionen och dess ledamöter beviljas ansvars- 
 frihet.

Vi åberopar bifogade redogörelser samt gransk-
ningsrapporter.

Vi tillstyrker 
att landstingets årsredovisning för år 2012 god-
känns.

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse för år 2012 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Av fullmäktige valda revisorer i Landstinget i 
Jönköpings län – Doris Johansson, Arnold Carl-
zon, Marianne Ericsson, Robert Erlandsson, Inga 
Fingal, Östen Johnsson, Morgan Malmborg,  
Stellan Sandberg, Göte Wahlström – har under-
tecknat denna revisionsberättelse.

Vid vår påskrift av revisionsberättelsen saknas 
granskningsrapport samt revisionsberättelse från 
Jönköpings Länstrafik AB, revisionsberättelser för 
Braheskolan och Smålands Konstarkiv.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
● Landstingsrevisorernas redogörelse och samman- 
 fattning av granskningsprojekt
● Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna 
 i TvNo Textilservice AB, Bostadsbyggen i  
 Jönköping AB, Smålands Turism AB samt  
 ALMI Företagspartner Jönköping AB.
● Revisionsberättelser för TvNo Textilservice AB,  

 Bostadsbyggen i Jönköping AB, ALMI Före- 
 tagspartner Jönköping AB samt Smålands  
 Turism AB.
 ● Revisionsberättelsen för stiftelsen Jönköpings 
  Läns museum.

Jönköping 2013-04-11

Doris Johansson Arnold Carlzon Marianne Ericsson

Robert Erlandsson Inga Fingal Östen Johnsson

Morgan Malmborg Stellan Sandberg Göte Wahlström



● Målet är uppfyllt      ● Målet är delvis uppfyllt       ● Målet är inte uppfyllt

       
     Resultatet 2012 är bättre än 2011  I nivå med 2011     Sämre än resultatet 2011

 

Hälso- och sjukvård

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Kundtillfredsställelse  
– patientupplevd 
kvalitet enligt nationell 
patientenkät  

Högre genomsnittligt 
resultat för publika 
indikatorer jämfört 
med föregående  
undersökning 
 

● Målet är uppfyllt i 
tre och av fem under-
sökningar. 

Nytt 
mäte-
tal

Genomsnittlig 
ökning med 
minst 0,5 

Oförändrat Genomsnittlig 
minskning med 
minst 0,5

Kundtillfredsställelse 
– svarsfrekvens för 
nationell patientenkät 
 

Högre svarsfrekvens 
jämfört med före- 
gående undersökning

● Målet är uppfyllt i 
en av fem undersök-
ningar.

Nytt 
mäte-
tal

Genomsnittlig 
ökning med 
minst en  
procentenhet

Oförändrat Genomsnittlig 
minskning 
med minst en 
procentenhet

Kontakt med vård-
central samma dag

100 % ● I genomsnitt fick 
99 % av alla som 
ringde kontakt samma 
dag. 

99–100 % 95–99 % 0–95 %

Besök hos allmän-
läkare inom fem dagar 
(faktisk väntetid)

90 % ● I genomsnitt fick 
92 % sitt besök inom 
fem dagar

>90–100 % >80–90 % 0-80 %

Besök inom specialise-
rad vård inom 60  
dagar (mätning base-
rad på ögonblicksbild 
av antal väntande  
31 december) 

80 %  ● 86 % hade väntat 
60 dagar eller kortare

Nytt 
mål-
värde

>80–100 % >70–80 % 0–70 %

Undersökning inom 30 
dagar (ett urval av un-
dersökningar, mätning 
baserad på ögonblicks-
bild av antal väntande 
31 december) 

90 % ● 90 % hade 
väntat 30 dagar eller 
kortare

>90–100 % >80–90 % 0–80 %

Systemmätetal, mål och resultat 2012

SYSTEMMÄTETAL, MÅL OCH RESULTAT 2012

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
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Hälso- och sjukvård

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Behandling (operation/
åtgärd) inom 60 dagar 
(mätning baserad på 
ögonblicksbild av antal 
väntande 31 december) 

80 % ● 76 % hade 
väntat 60 dagar eller 
kortare

>80–100 % >70–80 % 0–70 %

Akutmottagning:  
Fått hjälp och lämnat 
mottagningen inom  
fyra timmar

90 % ● 84 % har fått hjälp 
och lämnat mot-
tagningen inom fyra 
timmar.  

>90–100 % >75–90 % 0–75 %

Ohälsotal 
   
 

Ohälsotalet ska minska ● Ohälsotalet har 
minskat med 0,5 
dagar jämfört med 
årets början

Minskat Oförändrat Ökat

Fetma Andel fyraåringar med 
ISO-BMI > 30 ska mins-
ka med 20 % under 
perioden 2009-2012

● Andelen har  
minskat med 12 %

Minskat minst 
20 %

10– <20 % < 10 % 

Andel dagligrökare 
och riskabla alkohol-
vanor

Minska 0,5 % per år. 
Mätningen sker på 
länsnivå.

● 11 % av kvinnorna 
och 10 % av män-
nen var dagligrökare 
2008-2011.
5 % av kvinnorna och 
11 % av männen hade 
riskabla alkoholvanor 
2008-2011.  (Antal 
enkäter som mät-
ningen bygger på är 
för få för att statistiskt 
säkra skillnader mellan 
åren.)

Minskat minst 
0,5 %

0– <0,5 % <0 %

Indikatorer i Öppna 
jämförelser

Förbättra läget för 
20% av indikatorerna 
avseende mediciniska 
resultat

● 61 % av indikato-
rerna har förbättrade 
värden

Förbättrat för 
minst 20 % av 
indikatorerna

>15–<20 % 15 % eller 
mindre

Patientsäkerhet – antal 
skador per 1 000 vård-
dagar

Minskning med 10 %  ● En ökning 2012 
jämfört med 2011 

Minskat minst 
10 %

0 till - <10 % Ökat

Vårdhygien: Rätt klädd 
och hygienrutiner

100 % ● 98 % rätt klädd 
● 89 % hygienrutiner

>95–100%
>85 -100 %

>85–95 %
>80–85 % 

0–85 %
0–80 %

Vårdprevention Riskbedömning i tre 
områden till 85 %

● 85 % >85 -100 % >75–85 % 0–75 %
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Hälso- och sjukvård

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Ledarutveckling 
   
 

Alla nytillträdda chefer 
ska introduceras i 
förbättringsarbetet

● Målet är uppfyllt Gränsvärden är ej definierade

Få med ledningen 
i ”Säker vård alla 
gånger”

Samtliga enheter ● Målet är delvis 
uppfyllt

Gränsvärden är ej definierade

Antal publicerade 
vetenskapliga artiklar

120 artiklar ● 94 artiklar har 
publicerats. 

> 120 100–119 < 100 

Nettokostnad per verk-
samhetsområde

Nettokostnaden per 
verksamhetsom-
råde ska inte överstiga 
budget

● Inte uppfyllt – 1,0 % 
för primärvård, -2,0 % 
för somatisk vård, +1,8 
% för psykiatrisk vård 
och -4,7% för övrig 
hälso – och sjukvård 

Nettokostnad 
maximalt i nivå 
med budget

Negativ av-
vikelse mindre 
än 1 % för något 
delområde

Negativ avvikel-
se på 1 % eller 
mer för något 
delområde

Sjukvårdskostnad per 
invånare

Bland de fem lägsta 
i riket

● Femte lägsta kost-
naden i riket. 

Bland de fem 
lägsta i riket

Lägre än riks-
genomsnittet

Lika med eller 
högre än riks-
genomsnittet

Kostnad per DRG- 
poäng

Bland de fem lägsta 
i riket

● Tolfte lägsta 
kostnad i riket. Högre 
kostnad än riksgenom-
snittet.

Bland de fem 
lägsta i riket

Lägre än riksge-
nomsnittet

Lika med eller 
högre än riks-
genomsnittet

Läkemedelskostnad 
per invånare

I nedre kvartil bland 
länen

 ● Fjärde lägsta kost-
naden per invånare

I nedre kvartil 
bland länen

Lägre än riksge-
nomsnittet

Lika med eller 
högre än riks-
genomsnittet

SYSTEMMÄTETAL, MÅL OCH RESULTAT 2012

Tandvård

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Andel kariesfria 
19-åringar

47 % ● 43 % Förbättring jmf 
2011

Oförändrat jäm-
fört med 2011

Försämring 
jämfört med 
2011

Möjlighet att få tid  
för undersökning utan 
akut behov inom  
60 dagar (inom egna 
kommunen) 

100 % ● 100 % Nytt 
mäte-
tal

Gränsvärden är ej definierade

Antal remisspatienter, 
specialisttandvården, 
som väntat mer än  
60 dagar 

0 ● 1 841 patienter 15 %
(332 patienter)

0-5 % 6-10 % >10 %

Täckningsgrad för den 
uppsökande verksam-
heten

90 % ● 91 % 90-100 % 71–89 % 0–70 %
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Tandvård

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Efterfrågad nödvändig 
tandvård tillgodosedd

100 % ● 100 % Gränsvärden är ej definierade

Nöjda patienter 100 % ● 97 % 96–100 % 91–95 % 0–90 %

Vårdhygien: rätt klädd 
och basala hygien-
rutiner

100 % ● 100 % rätt klädd 
● 84 % hygienrutiner

>95–100 %
>85–100 %

85–95 %
80–85 %

0–85 %
0–80 %

Antal publicerade 
vetenskapliga artiklar/
lärobokskapitel

15 (5 artiklar per tertial) ● 37 artiklar 15 10–14 0–9

Nettokostnad per verk-
samhetsområde

Inte överstiga intäkt 
eller budget

● Obalanser finns för 
två av fyra delområden

Nettokostnad 
maximalt i nivå 
med budget

Negativ av-
vikelse mindre 
än 1 % för något 
delområde

Negativ avvikel-
se på 1 % eller 
mer för något 
delområde

Produktivitet mätt som 
produktionspoäng i 
förhållande till 
arbetade timmar

Förbättrad produktivi-
tet jämfört med 2011

● Oförändrad Förbättring 
jämfört med 
föregående år

Oförändrat 
jämfört med 
föregående år

Inte förbättrat 
jämfört med 
föregående år

Utbildning

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Antal förstahands-
sökande i förhållande 
till antal utbildnings-
platser (naturbruk)

1,0 sökande per  
utbildningsplats

● 0,9 sökande per 
plats
 

Nytt 
mäte-
tal

1,0 eller fler 
sökande per 
plats

0,85-0,99 
sökande per 
plats

< 0,85 sökande 
per plats

Andel studerande som 
slutför sin utbildning
(naturbruk)

95 % ● 89 % Nytt 
mäte-
tal

95–100 % 85–94 % 0–84 %

Andel lärare med  
ämnes- och pedago-
gisk behörighet
(gymnasieskolan)

Minst 80 % ● 80 % Nytt 
mäte-
tal

80–100 % 75–79 % 0–74 %

Kostnad per elevvecka
(folkhögskolor)

Kostnadsökning inte 
högre än vägt index 
mellan åren och ett 
effektiviseringskrav på 
0,5 % (förutsatt samma 
inriktning) 

● Kostnaderna har 
ökat med 1,7 %  

Ökning med  
2,1 % eller lägre

Ökning med 
2,2–3,1 %

Ökning  med 
3,2% eller mer

Ekonomi i balans Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska 
inte överstiga budget

● Uppfyllt, positivt 
resultat

Målet uppfyllt Negativ av-
vikelse mindre 
än 1 % för något 
delområde

Negativ avvikel-
se på 1 % eller 
mer för något 
delområde
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Kultur

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Besökande/publik vid
Smålands Musik och 
Teater

Total publik > 120 000 ● 124 254 besökare/
Publik 

120 000 eller 
fler

114 000–119 999 < 114 000

Antal föreställningar/
konserter för barn och 
ungdom, Smålands 
Musik och Teater

300 ● 406 föreställningar/
 konserter

300 eller fler 255-299 < 255

Andel kommuner inom 
länet där det varit 
föreställningar

Samtliga kommuner 
ska årligen få del av 
kulturverksamhet för 
såväl barn som vuxna 

● Kulturverksamhet 
har bedrivits i 100 % 
av kommunerna 

100 % 70–99 % < 70 %

Projekt / Samverkans-
tillfällen med amatörer 
och professionella 

30 projekt ● 35 projekt 30 projekt 25–29 projekt 0–24 projekt

Nettokostnad per verk-
samhetsområde

Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska 
inte överstiga budget

● Målet är ej uppfyllt Målet uppfyllt Negativ av-
vikelse mindre 
än 1 % för något 
delområde

Negativ avvikel-
se på 1 % eller 
mer för något 
delområde

SYSTEMMÄTETAL, MÅL OCH RESULTAT 2012

Trafik och infrastruktur

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Antal resor Resandeökning 2,2 % 
jämfört med 2011

● 6,5 % Ökning med 2,2 
% eller mer

Ökning med 
0–2,1 %

Minskning av 
antal resande

Andel förnyelsebart 
bränsle

30 % av trafiken ● Andel förnyelsebart 
bränsle uppgår till 37 % 

30 % eller mer 25–29 % 24 % eller 
mindre

Kundupplevd kvalitet i 
resande: regional trafik
serviceresor

Nöjda resande 
76 %
94 %

Andel nöjda resande 
uppgår till:  ● 71 %
● 94 %

76 % eller mer
94 % eller mer

60–75 %
60–93 %

0 -59 %
0-59 %

Nettokostnad Nettokostnaden ska 
inte överstiga budget

● Målet är uppfyllt  Positiv av-
vikelse eller 
nollresultat

Negativ av-
vikelse mindre 
än 1 % 

Negativ av-
vikelse på 1 % 
eller mer 

Antal påstigande/mil
(regional trafik)

10 ● 8,7 stycken Nytt 
mäte-
tal

Gränsvärden är ej definierade

Kostnad/per resenär-
km (serviceresor)

13:75 ● 13:90 Nytt 
mäte-
tal

Gränsvärden är ej definierade

                                                                                     

134



SYSTEMMÄTETAL, MÅL OCH RESULTAT 2012

Medarbetare 

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Medarbetarsamtal Minst 90 % ska ha 
medarbetarsamtal

● 88 % 90–100 % 75–89 % 0–74 %

Personalhälsa: 
sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ska inte 
överstiga 3,5 %

● 3,6 % Från och med 
2012 exkl timanställda

Maximalt 3,5 % Når inte målet, 
men högst 
3,6 %

Högre sjukfrån-
varo än 3,6 %

Personalhälsa: 
frisknärvaro

Andelen med högst 
fem dagars sjukfrånva-
ro ska överstiga 66 %. 

● 65 % Överstiga 66 % Når inte målet 
men lägst 65 %

Under 65 %

Kompetensutveck-
lingsplan

Minst 75 % ska ha en 
dokumenterad kompe-
tensutvecklingsplan
(2011: 60 % 2013: 90 %)

● 72 %  75–100 %  65–74 % 0–64 %

Miljö 

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Avfall 2012 ska andelen  
materialåtervunnet av-
fall av totala mängden 
vara minst 25 % 
(exklusive matavfall) 

● 27 % 25-100 % 13-24 % 0-12 %

Energi 2012 ska energibehovet 
för uppvärmning av 
Landstingets lokaler ha 
minskat med minst  
12 % jämfört med 2007. 
(Ytterligare fyra mål 
finns och följs upp) 

● -17 % Minskat med 
12-100 %

Minskat med
5–1 1%

Minskat med 
0-4 %

Kemikalier 2012 ska de produkter i 
verksamheten som kan 
ha allvarliga hälso- och 
miljöeffekter ha mins-
kat med minst 25 %. 

● -61 % Minskat med 
25-100 %

Minskat med 
13-24 % 

Minskat med 
0-12 %

Livsmedel 2012 ska andelen eko-
logiska livsmedel vara 
minst 25 % av totala 
livsmedelskostnaden. 
(Ytterligare ett mål 
finns och följs upp) 

● 22 % 25-100 % 13-24 % 0-12 %

Läkemedel 2012 ska flertalet 
rekommenderade läke-
medel ha genomgått 
miljöbedömning.  
(Ytterligare två mål 
finns och följs upp) 

● Målet är ej uppfyllt 
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Miljö

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Transporter 2012 ska minst hälften 
av Landstingets 
tjänsteresor med bil, 
flyg och tåg ske med 
förnybara drivmedel. 
(Ytterligare tre mål 
finns och följs upp) 

● 45 % 50-100 % 25–49 % 0-24 %

Kostnadseffektiv upphandling

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Avtalstrohet inköp 90 % av alla inköp ● 90 % av alla inköp 90 % eller mer 80–90 % < 80 %

Finansiella mål

Systemmätetal Mål Resultat 2012 Gränsvärden för resultatvärdering

● ● ●

Resultatnivå Resultatet ska vara 
minst 2 % av skatter 
och statsbidrag

● 4,7 % Målet uppfyllt Negativ av-
vikelse mindre 
än 1 % enhet

Negativ av-
vikelse på 1 % 
enhet eller mer 

Egenfinansiering av 
investeringar

Investeringar i fastighe-
ter och inventarier ska 
finansieras med egna 
medel.

● 100 % 100 % egen-
finansiering 

90–99 % egen-
finansiering

Mindre än 90 
% egenfinan-
siering

Långsiktig och uthållig finansiering
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SYSTEMMÄTETAL, MÅL OCH RESULTAT 2012

MÅLUPPFYLLELSE

2012 Andel 2011 Andel

● Antal mål som är uppfyllda 34 56 % 29 50 %

● Antal mål som är delvis uppfyllda 18 29 % 18 31 %

● Antal mål som inte är uppfyllda 9 15 % 11 19 %

Antal mål som kunnat mätas 61 58

 Antal mål som inte kunnat mätas 1 3

Totalt antal mål 62 61

Förändring av resultat mellan 2012 och 2011 Antal mål Andel av målen

Resultatet är bättre än 2011 19 37 %

Resultatet är i nivå med 2011 14 28 %

Resultatet är sämre än 2011 18 35 %

Antal resultat som kunnat jämföras 51

Förändring av resultat mellan 2011 och 2010 Antal mål Andel av målen

Resultatet är bättre än 2010 28 52 %

Resultatet är i nivå med 2010 19 35 %

Resultatet är sämre än 2010 7 13 %

Antal resultat som kunnat jämföras 54
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Systemmätetal Mål Resultat 2009-2012 Gränsvärden för resultatvärdering

Miljö 2009 2010 2011 2012 ● ● ●

Avfall 2012 ska andelen  
materialåtervunnet avfall 
av totala mängden vara 
minst 25 %
(exklusive matavfall)

24,7 % 26,2 % 26,2 % ● 26,9 % Andel 
25-100 % 

Andel  
13-24 % 

Andel  
0-12 %

Energi 2012 ska energibehovet  
för uppvärmning av  
Landstingets lokaler ha 
minskat med minst 12 % 
jämfört med 2007. 

 -4,1 % -4,6 % -8,3 % ● -17 % Minskning 
med 12-100 % 

Minskning 
med 5–11 %

Minskning  
med 0-4 %

Energi 2012 ska energibehovet för 
el minskat med minst 10 % 
jämfört med 2007 

-1,1 % - 3,6 % -10 % ● -18,4%
 

Minskning 
med 10-100 %  

Minskning 
med 5-9 %

Minskning  
med 0-4 %

Energi År 2012 utgörs Lands-
tingets totala energian-
vändning av minst 45 % 
förnybara energikällor, el % 

48,2 % 48,2 % 48,2 % ● 48,3 Andel  
45-100 % 

Andel  
20-44%

Andel  
0-20 %

Energi Förnybart värme % 48,7 % 48,2 % 45,4 % ● 50,4 Andel  
45-100 %  

Andel  
20-44 %

Andel  
0-20 %

Energi År 2012 har energiförbruk-
ningen per server minskat 
med 30 % jämfört med år 
2007 (minskning i %)

 -6 % - 16,8 
%

-25 % ● -33 %
 

Minskning 
med 30-100 % 

Minskning 
med 16-29 %

Minskning 
med 0-15 %  

Kemikalier 2012 ska de produkter i 
verksamheten som kan 
ha allvarliga hälso- och 
miljöeffekter ha minskat 
med minst 25 %. 

-17,4 % -13,9 % -40,7 % ● -61 % Minskning  
med 25-100 %

Minskning 
med 13-24 % 

Minskning 
med 0-12 % 

Livsmedel 2012 ska andelen ekolo-
giska livsmedel vara minst 
25 % av totala livsmedels-
kostnaden. 

  9,1 % 12,5 % 18,6 % ● 21,8 % Andel 
25-100 %  

Andel 
13-24 %

Andel 
0-12 %

● Målet är uppfyllt      ● Målet är delvis uppfyllt       ● Målet är inte uppfyllt

Uppföljning av systemmätetal 
i Miljöprogrammet 2009–2012
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Systemmätetal Mål Resultat 2009-2012 Gränsvärden för resultatvärdering

Miljö 2009 2010 2011 2012 ● ● ●

Livsmedel Möjligheten att bedriva
all mjölk, nötkötts och 
fårköttsprod ekologiskt vid 
Landstingets naturbruks-
gymnasier ska utredas

Utred-
ning  
ej gjord

Utred-
ning 
gjordes

Utred-
ningen 
är 
gjord

● Utred-
ningen är 
gjord

Om utredningen är gjord

Läkemedel 2012 ska flertalet rekom-
menderade läkemedel  
ha genomgått miljö-
bedömning  

● Går inte att sätta gränsvärden

Läkemedel Landstinget ska årligen 
fokusera på ett antal läke-
medel där förskrivningen 
bör minska av miljöskäl

Diklofenak och naproxen 
samt Zopiklon och zolpi-
dem Minskning/ökning i %

- 4,7 %

- 0,8 %

+ 0,2 %

+ 3,9 %

+ 4 %

+ 4 %

● + 1 %

● + 2 %

Minskar  
läkemedlen

Ligger 
läkemedlen på 
samma nivå

Ökar 
läkemedlen

Transporter 2012 ska minst hälften av 
Landstingets tjänsteresor 
med bil, flyg och tåg ske 
med förnybara drivmedel.  

37,7 % 39,4 % 47,2 % ● 44,9 % Andel  
50-100 % 

Andel  
25–49 %

Andel 
0-24 %

Transporter Landstinget ska från 2009 
enbart upphandla fordon 
som drivs med förnybart 
drivmedel
Andel miljöbilar i %

57,7 % 65,2 % 70,1 % ● 74,6 % Andel 
100 % 

Andel  
51-99 %

Andel  
0-50 % 

Transporter Landstinget ska minska 
utsläppen av koldioxid från 
transporter under perio-
den med lägst gällande 
nationella mål.
Totalt koldioxidutsläpp 
från tjänsteresor i ton

2192 
ton

2124 
ton

2076 
ton

● 2299 
ton

Minskar i 
förhållande till 
föregående år

Samma nivå 
som före-
gående år

Ökar i för-
hållande till 
föregående år

Transporter Landstinget ska i större 
utsträckning anordna 
möten via telefon, video 
och webb, antal möten 

684 st 1015 st 730 st 266 st 
ter 1
efter byte 
av system 
går inte 
uppgiften 
att få 
fram 

Fler än före-
gående år

På samma 
nivå som  
föregående år

Färre än 
föregående år

Övrigt Ägarinflytande i bolag.
Har bolagen miljöpolicy 
och miljömål?
Två bolag har tagits bort 
under perioden

 3 har  3 har  3 har ● 3 har Alla fem 
bolagen har 
detta 

2-4 har detta Färre än två 
har

Övrigt Upphandlingar med 
miljökrav i %
Sättet att räkna fram 
detta har ändrats under 
perioden och kraven höjts 
för att det ska räknas som 
miljökrav

60,4 % 82 % 87 % ● 95 % Andel  
95-100 %

Andel  
50-94 %

Andel  
0-50 %

UPPFÖLJNING AV SYSTEMMÄTETAL I MILJÖPROGRAMMET 2009–2012
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