
 

KALLELSE 1(2) 

  

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2017-03-15  kl.09:00 

Plats: Regionens hus, sal A 

  
Ärenden 
1 Val av protokollsjusterare  

2 Fastställande av dagordning  

3 Anmälan av informationshandlingar 2017/103 

4 Anmälan av delegationsbeslut 2017/104 

5 Inkomna remisser, promemorior och motioner  

6 Anmälan av kurser och konferenser 
• Jönköping University, DoIT, 26 April, Jönköping 

Informationsärenden och aktuellt 

7 Den förste ingenjören, Annika Jederström m m  

8 Aktuell information  

9 Månadsrapport, januari och februari 2017,   
Lars Wallström 

 

10 Direktiv budget 2018 med flerårsplan för 2019-
2020 

2017/83 

11 Intern kontroll 2016, återrapport 2016/289 

Beslutsärenden för nämnden 

12 Bokslut och årsredovisning 2016 2016/3676 

13 Granskning av delegationsordning 2016/4174 

14 Förstudie arbetsmarknadskunskap 2017/393 

15 Coachning med stöd till landsbygdsbutiker 2017/395 

16 Utökade förstudiemedel för innovationer i 
företag 

2016/124 

 
     
     
     
     
     
   



 

KALLELSE 2(2) 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2017-03-15  kl.09:00 
 

17 Remiss - Boverkets rapport 2016:32 En metod 
för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet 

2017/231 

18 Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen 

2017/515 

Övrigt 

19 Övriga frågor  

 
Kallade 
 
Ordinarie ledamöter: 
Malin Olsson (M) ordf. 
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordf. 
Jonas Magnusson (S) 
Martina Jansson (S) 
Anders Berglund (S) 
Annki Stark (S) 
Jon Heinpalu (MP) 
Anders Gustafsson (SD) 
Tomas Erazim (M) 
Gun Lusth (M) 
Per Eriksson (C) 
Monica Samuelsson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Lennart Karlsson (V) 
 
Tjänstemän 
Agneta Jansmyr, regiondirektör 
Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör 
Lars Johansson, utbildning- och 
kulturdirektör 
Lars Wallström, controller 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 

För kännedom 
 
Ersättare: 
Valendona Dobra (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Henrik Tvarnö (S) 
Johan Starck (S) 
Kjell Ekelund (S) 
Eva Ekenberg (MP) 
Morgan Malmborg (_) 
Anders Wilander (M) 
Carina Bardh (M) 
Lars Carlborg (M) 
Raymond Pettersson (C) 
Nils-Erik Emme(KD) 
Margareta Andersson (KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
Frida Gårdmo (L) 
 

Gruppledare 
Malin Wengholm (M) 
Maria Frisk (KD) 
Rune Backlund (C) 
Jimmy Henriksson (L) 
Carina Ödebrink (S) 
Sibylla Jämting (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Samuel Godrén (SD) 

 

 



Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2017-03-15

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll 

Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt

 Näringsdepartementet, ändring av sammansättning av forum för hållbar regional 
tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

 Näringsdepartementet, Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning i 
näringslivet

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL

Arbetsmiljöverket

Redovisningar av 
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

RJL 2017/103
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2017-03-15
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Avtal Scott Ambler, koreograf RJL 2016/1080 2017-01-13 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Avtal gällande regissör Hilmar Jonsson RJL 2016/2257 2017-01-18 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Avtal Oskar Humlebo, komposition av musik till 

Tjejbandet
RJL 2016/1908 2017-01-27 Per-Ola Nilsson

ANA 4.3.10 Beslut om individuellt program RJL 2017/316 2017-01-31 Ola Lundmark
ANA 4.4.1 Kursdeltagare Sörängens folkhögskola tillfälligt 

avstängd från studier
RJL 2017/340 2017-02-02 Henrik Bjarnbäck

ANA 4.2.1 Avtal öppningskonsert 2017, Wadenbrandt Music AB RJL 2017/550 2017-02-24 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Avtal produktionen Nationaldagskonsert 2017, 

Wadenbrandt Music AB
RJL 2017/551 2017-02-24 Per-Ola Nilsson

RJL 2017/104
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 23-43
Tid: 2017-02-28, kl 13:00-16:05

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 34 Budgetdirektiv 2018 med flerårsplan för 2019-2020
Diarienummer: RJL 2017/83

Beslut 
Regionstyrelsen

 Fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete 
med budget med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-
2020.

Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret redovisar förslag till direktiv för 
regionstyrelsens och nämndernas arbete med budget med 
verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020. I ärendet redovisas 
finansiella förutsättningar, hur budgetförslagen ska utformas samt 
tidplan för budgetprocessen.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20
 Tjänsteskrivelse 2017-02-13

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till gemensamt yrkande från 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med instämmande 
av Annica Nordqvist och Mikael Ekvall. 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande 
av Martin Hytting och Maria Frisk som även yrkar avslag på Carina 
Ödebrinks yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 
voteringsproposition och utfall: 

JA för avslag på yrkande röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy 
Henriksson, Malin Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 23-43
Tid: 2017-02-28, kl 13:00-16:05

Samuel Godrén och Malin Wengholm. 

NEJ för bifall till yrkande röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, 
Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och 
Carina Ödebrink,

bifaller Martin Hytting och Maria Frisks yrkande om avslag. 
Regionstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 
Berörda nämnder

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm 
Ordförande

ordförande

Annica Nordqvist   

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen Ärende 12 

 

Yrkande 

 Strategin för hur regionen över tid ska finansiera sina investeringar ska innehålla ett 

alternativ där en del av de likvida medlen tas i anspråk under 2018-2020 

 Inga ytterligare vårdplatsneddragningar i den specialiserade vården genomförs under 2017  

 

Bakgrund 
 

För att säkerställa god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska mål om egenfinansiering över tid 

uppnås. Detta innebär att årets resultat tillsammans med avskrivningsmedel ska finansiera 

investeringsutrymmet. 

 

Den demografiska utvecklingen framöver kommer ge regionen utmaningar vad gäller såväl 

verksamhet som finansiering. 

Under perioden 2015-2015 kommer investeringarna att ligga betydligt högre nivå jämfört med 

tidigare. 

Därför kommer det krävas ett utvecklat arbete när det gäller att ta fram en tydlig investeringsplan 

som kopplas till utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet och regionens övergripande mål om en 

jämlik hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  

En strategi ska också tas fram för hur målet om egenfinansiering över tid uppnås. 

 

Den politiska ledningens förslag om egenfinansiering av investeringar under den kommande 

tioårsperioden kommer innebära besparingar i verksamheterna i allmänhet och i hälso- och 

sjukvården i synnerhet. 

 

Vi ser det varken som rimligt, möjligt eller önskvärt att hälso- och sjukvården tvingas till 

nedskärningar för att finansiera kommande investeringar i ett läge där regionen kan använda en del 

av våra likvida medel. 

 

Långsiktig ekonomisk hållbarhet handlar om att verksamheten bedrivs inom de av fullmäktige 

fastställda ekonomiska ramarna.  

Arbetet med att minska kostnaderna i den specialiserade vården har inneburit stora påfrestningar för 

patienter och personal i form av minskade vårdplatser, överbeläggningar och en allt mer pressad 

personal. 

Fokus under 2017 behöver  vara på att skapa stabilitet i den specialiserade vården med dialog och 

förbättringsarbete främst och inte organisationsförändringar. 

 

Socialdemokraterna 

Miljöpartiet 

Vänsterpartiet 
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45 

Tid: 2017-02-20, kl 09:00-15:40 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 29 Budgetdirektiv 2018 med flerårsplan för 2019-
2020 
Diarienummer: RJL 2017/83 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas 

arbete med budget med verksamhetsplan 2018 samt 

flerårsplan 2019-2020 

Sammanfattning  

Regionledningskontoret redovisar förslag till direktiv för 

regionstyrelsens och nämndernas arbete med budget med 

verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020. I ärendet 

redovisas finansiella förutsättningar, hur budgetförslagen ska 

utformas samt tidplan för budgetprocessen. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2017-02-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna återkommer i 

ärendet vid styrelsens sammanträde.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Maria Frisk    

Ordförande   

 

8



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45 

Tid: 2017-02-20, kl 09:00-15:40 

 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand   
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2017-02-13 RJL 2017/83

Regionledningskontoret
Ekonomi

Regionstyrelsen

Direktiv för regionstyrelsens och 
nämndernas arbete med budget med 
verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 
2019-2020

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete med budget 
med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020

Sammanfattning 
Regionledningskontoret redovisar förslag till direktiv för regionstyrelsens och 
nämndernas arbete med budget med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 
2019-2020. I ärendet redovisas finansiella förutsättningar, hur 
budgetförslagen ska utformas samt tidplan för budgetprocessen. 

Information i ärendet 
Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma 
nämnders verksamhet.  Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag 
till budget, regionstyrelsens arbetsutskott tillsammans med regionråd och 
gruppledare utgör budgetberedning. Föreliggande direktiv lägger fast 
inriktning och tidplan för arbetet i styrelsen och nämnder med förslag till 
budget med verksamhetsplan för 2018 samt flerårsplan 2019-2020. 
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2017-02-13 RJL 2017/83

Planeringsförutsättningar
Budgetarbetet ska utgå från regionens vision, värderingar och sex 
utgångspunkter. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt 
styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv 
utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dessa. 
Inom vissa områden, där regionen är en av flera aktörer som påverkar 
måluppfyllelsen, formuleras inriktningsmål i stället för systemmätetal. 

I Budget med verksamhetsplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019 för Region 
Jönköpings län finns sex utgångspunkter som ligger till grund för strategiska 
mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas olika 
perspektiv samt inriktningsmål för det gemensamma arbetet i länet. Fem av 
utgångspunkterna avser ändamålsenlig verksamhet. Den sjätte 
utgångspunkten avser vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten 
ska tryggas på lång sikt. 

Finansiella förutsättningar
Utgångspunkten avseende finansiellt mål är ”Region Jönköpings län arbetar 
för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.”
 
För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering, ska över en tidscykel 
om tio år ett ekonomiskt resultat nås, som innebär att investeringar kan 
finansieras med egna medel. Den demografiska utvecklingen kommer att ge 
regionen utmaningar vad gäller såväl verksamhet som finansiering.

I budget för 2017 med flerårsplan 2018-2019 redovisas att egenfinansiering 
av investeringar har uppnåtts för perioden 2004-2014. Under denna period har 
investeringsnivån legat på i genomsnitt 350 miljoner kronor. Nästa period för 
avstämning av egenfinansiering är uttalad att omfatta 2015-2025. Under 
denna period kommer investeringsnivån att i genomsnitt ligga på en betydligt 
högre nivå, sannolikt dubbelt så hög som under den förra.

Årets resultat 2015 och 2016 översteg budgeterat resultat. Dessa båda års 
resultat ger tillsammans ett positivt utgångsläge med 513 mnkr i 
egenfinansieringsutrymme som inte tagits i anspråk ännu. Därmed är 
förutsättningarna att klara den höga nivån på investeringsutgifter som 
regionen har planerat för de närmsta åren bättre. 

Utgångspunkten för de finansiella förutsättningarna i budgetarbetet för 2018 
och framåt är den budget och plan som finns i fullmäktiges beslut från 
november 2016. Planen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings 
skatteunderlagsprognos från augusti 2016. Det har kommit flera prognoser 
sedan dess och det kommer att ges nya signaler under budgetarbetets gång. 
Utvecklingen av skatteunderlaget, statsbidrag m.m. kan komma att påverka 
förutsättningarna för regionens budget såväl positivt som negativt. 
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Budgetberedningen har att följa detta under budgetarbetet och vid behov 
anpassa processen.

Tabell: Egenfinansiering av investeringar – budget och plan för 2017-2019 (nov 2016)

 Utfall 
2015

Utfall 
2016 

Budget 
2017

Plan 
2018

Plan 
2019

Resultat                                                                    392 316 170 180 30

Avskrivningsmedel 369 386 400 425 450

Egna medel 761 702 570 605 480

Investeringar -338 -613 -822 -889 -1045
Brist(-)/sparande 423 89 -252 -284 -565

För att målet om egenfinansiering under perioden 2015-2025 ska uppnås 
behövs en resultatnivå under ett antal år som är högre än de som finns i 
flerårsplanen 2018-2019. Av beslutad budget 2017 med flerårsplan 2018-
2019 framgår att en strategi ska tas fram som möjliggör att egenfinansiering 
för perioden som helhet uppnås. Från och med 2019 behöver resultatnivån 
anpassas bättre till den höga investeringsnivån vilket påverkar utrymmet för 
verksamhetens nettokostnader. Även det faktum att avskrivningskostnaderna 
ökar i takt med den höga investeringsnivån påverkar utrymmet för 
verksamhetskostnader. Budgetberedningen har att fortsatt arbeta med denna 
fråga.
 
Under 2015 och 2016 har verksamheten arbetat med det av regionfullmäktige 
beslutade uppdraget att minska kostnaderna inom den specialiserade 
somatiska vården med 150 miljoner kronor, för att utgiftsområdet ska komma 
i budgetbalans. Region Jönköpings län har under 2016 haft en 
nettokostnadsutveckling som ligger lägre än många andra landsting/regioner 
och efter 2016 års bokslut är utgångsläget bra. Fortsatt fokus på att 
verksamhetens nettokostnader ryms inom beslutad budget kommer att 
behövas under 2017. 

Den demografiska utvecklingen de närmsta 15-20 åren kommer att ge 
kommuner och landsting/regioner andra förutsättningar än de som varit 
gällande under en ganska lång period. Det handlar om att den befolkning som 
har behov av offentligt finansierade tjänster från kommuner och 
landsting/regioner kommer att vara många fler i förhållande till befolkningen 
i åldern 20-64 år (även kallat försörjningskvot). Det här gör att de 
demografiska behoven kommer att öka väsentligt mer än vad skatteunderlaget 
gör. En tillbakablick visar att dessa båda faktorer i stort sett varit i balans 
under en mycket lång period.

Bilden nedan illustrerar procentuell ökning av antalet invånare och de 
demografiska kraven.
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Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Prognosen kring regionens förutsättningar innebär 
 att det inte finns något utrymme för verksamhetsförändringar som 

kräver utökade resurser 
 restriktivitet vad gäller beslut om tillkommande investeringar 

  

Direktiv för arbetet 
Budgetförslagets utformning och innehåll
Regionstyrelsen och nämnderna har att utifrån beslutad budget 2017 med 
flerårsplan 2018-2020 lägga förslag till budget och verksamhetsplan. 
Förslagen ska i princip redovisas på det sätt som framgår av nuvarande 
budget- och flerårsplan.  

Budgetarbetet ska utgå från regionens vision, värderingar och sex 
utgångspunkter. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt 
styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv 
utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dem. 
Inom vissa områden där regionen är en av flera aktörer som påverkar 
måluppfyllelsen formuleras inriktningsmål i stället för systemmätetal. 

Styrelse och nämnder har i sin beredning att bland annat bedöma/beakta: 

 Budget och verksamhetsplan 2017 med flerårsplan 2018-2019

 Årsredovisning och delårsrapport  

 förändringar i omvärld och lagstiftning, regionala och nationella 
överenskommelser/ riktlinjer 

 regeringens vårproposition 

 motioner som bifallits av regionfullmäktige 

 utredningar/skrivelser kring förändrade verksamhetsbehov 

13



   

2017-02-13 RJL 2017/83

 behov av ändrade strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och 
målvärden kopplat till systemmätetalen

Tidplan
Datum Organ/aktivitet 
2017-02-20 Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlar direktiv 

för styrelse och nämnders arbete 
2017-02-28 Regionstyrelsen beslutar om direktiv för styrelse och 

nämnders arbete
mars – juni Beredning i regionstyrelse och nämnder 
2017-05-23 Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium
senast 2017-06-30 Budgetförslag lämnas 

- Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2017/84
- Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 2017/85
- Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet RJL 
2017/86

augusti - september Beredning och samordning 
2017-09-04--05 Budgetberedning vid internat
september Samverkan med fackliga organisationer
2017-10-03 RSAU behandlar förslag till regionstyrelsen 
2017-10-24 Regionstyrelsen behandlar förslag till regionfullmäktige 
2017-11-07--08 Regionfullmäktige beslutar om Budget med 

verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019 - 2020 
2017-12-12 och
2017-12-13 nämnder
2017-12-19 styrelse

Budget och verksamhetsplan 2018 för förvaltningens 
verksamhetsområden fastställs av regionstyrelse och 
respektive nämnd

Ekonomiska ramar
De av fullmäktige fastställda utgiftsramarna för 2017 samt eventuella 
revideringar i tilläggsbudget är basen för budgetarbetet. Utgiftsramarna är 
beräknade i 2017 års pris- och löneläge.

I den flerårsplanekalkyl som ligger till grund för den ekonomiska 
flerårsplanen för åren 2018 och 2019 i beslutad budget ingår utrymme för 
pris- och löneökningar motsvarande prisindex med kvalitetsjusterade löner 
för landsting (LPIK). Regionstyrelsen kommer i sin beredning av budgeten att 
i ett senare läge räkna upp nämndernas ramar för förväntade pris- och 
löneförändringar 2018. Nämnder och styrelse behöver i sina budgetförslag 
hantera eventuella behov av pris- och löneökningar utöver LPIK för 
upphandlad trafik, nya dyra läkemedel med mera. LPIK är det index som bäst 
beskriver pris- och löneökningar inom landstingssektorn. Indexet tar inte 
hänsyn till förändrad volym. 

Budgetförslagen ska rymmas inom den utgiftsram som finns i beslutad plan 
men styrelsen och nämnder kan föreslå omfördelning av resurser mellan 
nämndens delområden. Alla verksamhetsförändringar för 2018 och 
kommande år som kräver utökade resurser måste finansieras med 
motsvarande besparing/intäktsförstärkning. 
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Nämndernas presidier ges tillfälle till dialog med budgetberedningen om 
behov, resurser och vägval under maj månad.

Nedan redovisas budget per område för regionstyrelse och respektive nämnd i 
tusentals kronor. Siffrorna är i 2017 års kostnadsnivå och inkluderar 
förändringar enligt tabellen ”Reala utgiftsramsförändringar 2018”. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
00 Primärvård 1 811 621
01 Specialiserad somatisk vård 5 249 330
02 Specialiserad psykiatrisk vård 797 736
03 Tandvård 249 779
04 Övrig hälso- och sjukvård 457 637
91 Politisk verksamhet 841
94 Medicinsk service 17 613
Summa utgiftsram 8 584 558

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
05 Utbildning 45 897
06 Kultur 142 983
08 Allmän regional utveckling 49 724
91 Politisk verksamhet 1 263
Summa utgiftsram 239 867

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
04 Övrig hälso- och sjukvård 66 921
07 Trafik och infrastruktur 778 240
08 Allmän regional utveckling 100
91 Politisk verksamhet 1 278
Summa utgiftsram 845 909

Regionstyrelsen 
04 Övrig hälso- och sjukvård 83 104
08 Allmän regional utveckling 2 301
91 Politisk verksamhet 0
96 Allmän service 288 836
98 Fastighetsförvaltning -38 676
99 Finansiering med mera 0
Summa utgiftsram 335 565
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Budget som beslutas i regionfullmäktige i november
04 Övrig hälso- och sjukvård 49 257
08 Allmän regional utveckling 0
91 Politisk verksamhet 56 823
96 Allmän service 66 568
98 Fastighetsförvaltning 0
99 Finansiering med mera -10 334 231
Summa utgiftsram -10 161 583

I tabellen nedan redovisas förändringar i budget jämfört med budget 2017 
som finns beaktade i flerårsplanen.

Tabell: Reala utgiftsramsförändringar 2018 (miljoner kronor)
Förändring jämfört med budget 2017 2018

Folkhälsa och sjukvård  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård  
Specialiserad somatisk vård, projekt, asylmedel från 2016 -1,9
Specialiserad psykiatrisk vård, tillnyktringsenhet 3,7
Specialiserad psykiatrisk vård, projekt, asylmedel från 2016 -0,3
Övrig hälso- och sjukvård, katastrof- och krisberedskap inkl. TIB 2,0
Summa nämnden för folkhälsa och sjukvård 3,5
  
Regionstyrelsen  
Gemensamma kostnader, projekt, asylmedel från 2016 -2,1
  
Regional utveckling  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet 
Utbildning, projekt, asylmedel från 2016 -4,0
Kultur, Projekt, asylmedel från 2016 -1,8
Summa nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet -5,8
  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  
Trafik, kollektivtrafik - utbyggnad 25,0
Trafik, projekt, asylmedel från 2016 -5,0
Summa nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 20,0
  
SUMMA 15,6

Budgetberedningen har att bereda budgetförslag vad gäller parlamentariska 
nämnden (154 tkr) och patientnämnden (1 130 tkr). Budgetförslag för 
revisionen bereds av regionfullmäktiges presidium. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska även redovisa eventuella principiella 
förändringar i förfrågningsunderlagen för vårdval primärvård respektive 
vårdval specialiserad ögonsjukvård. 
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Samtliga nämnder ska på en principiell nivå redovisa hur man avser att 
förändra gällande taxor inför 2018. 

Investeringar
I regionfullmäktiges investeringsplan för fastigheter redovisas pågående 
investeringar, utgiftsberäknade objekt samt objekt som ännu inte är beslutade 
för genomförande till och med år 2019. För åren efter 2019 är bedömningen 
att investeringsnivån kommer ligga kvar på en fortsatt hög nivå. 

Fastighetsobjekt bereds löpande och nu kända, större projekt med påverkan 
på verksamhetens inriktning och finansiering ska diskuteras i nämndernas 
budgetarbete och beskrivas i budgetförslagen.

Specificerade inventarieinvesteringar (över 500 tkr) bereds av förvaltningen 
under våren. Underlag över större investeringar i inventarier med påverkan på 
verksamhetens inriktning och finansiering redovisas för respektive nämnd 
under maj månad. Dessa ska diskuteras i nämndernas budgetarbete och 
beskrivas i budgetförslagen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13

Beslut delges
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Jane Ydman
Regiondirektör Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2016

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna rapport om intern kontroll för år 2016.

Sammanfattning 
Återrapportering av intern kontrollplan för 2016 omfattar sju kontrollmoment.

Den interna kontrollen visar på god följsamhet mot riktlinjer och policys i flertalet 
fall, men den visar också att det finns brister inom vissa områden. Dessa brister 
kommer att åtgärdas för att minimera framtida risker.

Regionledningskontoret redovisar förslag till förbättringsåtgärder. Flertalet av 
dessa åtgärder handlar om att ge tydlig information i respektive fråga.

Information i ärendet 
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 
att: 

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål och 
ekonomiska ramar. 

 Verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden.
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2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som 
arbetet bedrivs på säkrar:

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten

 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Kontrollmoment 2016
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 
kontrollplanen för 2016.  

Kontrollmoment 2016 Syfte
1. Löneutbetalning avseende speciella poster 
(följsamhet till policy, riktlinjer)

Kontrollera om det finns beslut/underlag 
till arvoden, övertid, jour och liknande 
lönehändelser som ligger utanför ordinarie 
månadslön.

2. Semesterkompensation
(följsamhet till policy, riktlinjer)

Kontrollera om det finns beslut/underlag 
avseende extra ersättningar för flyttad 
semester samt ersättning för de som arbetat 
extra under sin semester.

3. Tydlighet och innehåll i leverantörsfakturor
(upptäckt av allvarliga fel och att dessa elimineras)

Hur relevant är innehållet i leverantörernas 
fakturor som underlag för godkännande av 
betalning samt för att underlätta attest-
/fakturaflödet?

4. Fakturering
(ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner)

Finns det tjänster (eller varor) som borde 
faktureras, men som av någon anledning 
inte blir fakturerade?

5. Avtal
(följsamhet till policy, riktlinjer)

Felaktigt formulerade avtal kan få stora 
ekonomiska konsekvenser.
Syftet med denna kontroll är att säkerställa 
att rätt personer undertecknat ingångna 
avtal och att därigenom risken för 
oönskade avtalsupplägg minimeras.

6. Delegationsbestämmelser
(följsamhet till policy, riktlinjer)

Efterlevs delegationsordningen och hur 
sker återrapportering av delegationer?

7. Bisyssla
(följsamhet till policy, riktlinjer)

Ställs fråga om bisysslor enligt riktlinjer?
Enligt riktlinjerna ska vid nyanställning 
fråga om bisyssla ställas innan 
anställningsavtal undertecknas.
Bisyssla ska också vara en naturlig del i 
medarbetarsamtalet där chefen ska 
efterfråga dessa uppgifter.
Medarbetaren bör efterfråga regionens 
ställningstagande innan bisyssla inleds.
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1. Löneutbetalning av speciella poster
Övertid
Kostnaden för övertid har ökat med 35 % den senaste 5-årsperioden. Kostnaden 
uppgår på årsbasis (2015) till 92 mnkr. Under en undersökt månad (januari 2016) 
hade 2 400 anställda någon form av övertid. Detta motsvarar 25 % av alla 
anställda. Orsakerna till övertiden förklaras till stor del av frånvaro och vakanser 
på arbetsplatsen.

Lönetillägg
Kostnaden för anställdas lönetillägg för speciella uppdrag uppgår till 40 mnkr på 
årsbasis. I april 2016 (som var den månad som särskilt analyserades) erhöll drygt 
1 000 anställda någon form av lönetillägg. 
21 % av lönetilläggen var ej tidsbegränsade, vilket strider mot riktlinjerna.
Beslutsunderlag fanns inte tillgängliga i 9 % av de undersökta fallen (149 
utbetalningar kontrollerades).

Arvoden
Kostnaden för arvoden uppgår till 7 mnkr på årsbasis. Flertalet av arvodena var 
tidsbegränsade och beslutsunderlag fanns i stort sett tillgängliga när kontroll 
gjordes.

Alla utbetalningar av den typ som beskrivs ovan hanteras via regionens HR- och 
ekonomisystem vilket säkrar att utbetalnings- och redovisningsrutiner, reglering 
av skatter och avgifter m m hanteras på ett korrekt sätt.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Uppdrag till HR-funktionen att utarbeta ett generellt 
angreppssätt för att begränsa övertiden.

HR-direktör.

Uppdrag till HR-funktionen att se över principer, 
rutiner och tillämpning när det gäller lönetillägg och 
arvoden.

HR-direktör.

2. Semesterkompensation
Kontrollen visar att 700 anställda varit föremål för någon form av extra ersättning 
under sommaren 2015 för att lösa bemanningen i sjukvården. Detta motsvarar 
ungefär var tredje anställd sjuksköterka/barnmorska. Den extra kostnaden uppgick 
till 14 mnkr.

Beslut och utbetalningar har nästan till alla delar följt de riktlinjer och checklistor 
som finns framtagna av Regionledningskontoret. I enstaka fall har reglerna 
tillämpats på ett felaktigt sätt. Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter har reglerats 
enligt ordinarie rutiner.
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Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Information till berörda verksamhetsområden att vara 
noggranna med tillämpningen av regelverket så att 
inte tolkningen vidgas.

HR-direktör.

Pröva alternativa vägar för att lösa sommarsituationen 
så att inte den dyra lösningen med extra ersättning 
permanentas.

HR-funktionen i 
samverkan med 
berörda verksamhets-
områden.

3. Tydlighet och innehåll i leverantörsfakturor
Prestationsattestanterna har en viktig roll när det gäller kontrollen av fakturor som 
ska betalas. De ska kontrollera att varan/tjänsten mottagits och att levererad 
kvantitet/kvalitet överensstämmer med beställningen. Även kontroll av pris, rabatt 
och att fakturan är rätt konterad tillhör det moment prestationsattesten ska göra 
innan överordnad chef beslutsattesterar fakturan. 

En enkät till samtliga prestationsattestanter visar att 15 % av dessa förlitar sig helt 
eller delvis på att någon annan i fakturahanterings-kedjan har tillräcklig kunskap 
om innehållet i fakturan. Detta förhållande känns riskabelt och resultatet är ett 
observandum även om det skulle kunna vara någon annan i kedjan som har 
kontroll.

Fakturaenheten som svarar för mottagandet av alla fakturor bedömer att 10 % av 
fakturorna (vilket motsvarar cirka 20 000 st per år) saknar uppgifter som borde 
varit med. Cirka 700 fakturor per år återsänds till leverantören. 
Redovisningsansvariga inom de olika verksamhetsområdena bekräftar denna bild. 
Uppgifterna visar på att bristerna genererar merarbete samt att avsaknade 
uppgifter ökar risken för felaktiga betalningar och felaktig kostnadsredovisning.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Kontrollera vilka krav vi ställer på leverantörerna vid 
upphandling samt hur vi uttrycker oss vid 
beställningar.

Samverkan mellan 
inköpsfunktionen och 
redovisnings-
funktionen inom 
Verksamhetsstöd och 
service.

Rutinerna vid ankommande otydliga fakturor ses över. Redovisnings-
funktionen inom 
Verksamhetsstöd och 
service.

Samlade genomgångar av otydliga fakturor. Redovisnings-
funktionen inom 
Verksamhetsstöd och 
service.

Information till prestationsattestanterna. Redovisnings-
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funktionen inom 
Verksamhetsstöd och 
service.

Introduktion av nya attestanter. Redovisnings-
funktionen inom 
Verksamhetsstöd och 
service.

4. Fakturering
De olika verksamhetsområdena inom Region Jönköpings län utför en rad olika 
tjänster som ska faktureras till kunder och samarbetspartners utanför 
organisationen.

Kontrollen av fakturering inom 10 olika sakområden (typer av varor och tjänster 
som utförs) visar att det för flertalet av sakområdena finns väl utvecklade rutiner. 
Rutinbeskrivningar finns för vissa delar, men inte fullt ut. IT-stöd finns i relativt 
stor omfattning.

I vissa fall finns ett beroende av enskilda nyckelpersoners närvaro för att 
faktureringen ska kunna genomföras. En väl utvecklad ekonomisk uppföljning via 
ekonomer och verksamhetsansvariga är viktig för att ge signaler om eventuellt 
bortfall av intäkter.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Säkerställa att planer finns avseende back-up för 
nyckelpersoner.

Berörda chefer inom 
ekonomi-
funktionerna.

Bedömning görs om rutinbeskrivningar/checklistor 
behöver tas fram (där dessa saknas i dagsläget).

Berörda chefer inom 
ekonomi-
funktionerna.

Införa IT-stödet för utskrivningsklara patienter även 
inom Höglandssjukhuset.

Ekonomidirektören 
via berörda chefer på 
Höglandssjukhuset.

Införande av stickprovskontroller inom Medicinsk 
diagnostik.

Ekonomichefen för 
medicinsk diagnostik.

Sprida rutinen för lönebidrag inom HR-funktionen. HR-direktören.
Översyn av rutinerna för utomlänspatienter som flyttar 
in eller ut ur regionen.

Ekonomidirektören 
via lämpliga 
funktioner inom 
ekonomiområdet.

5. Avtal
Rätten att teckna avtal framgår av delegationsordningarna för styrelse och 
nämnder samt regiondirektörens vidaredelegering.
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Det finns inom organisationen en varierande uppfattning om hur tydligt 
regelverket är. Flera verksamhetsområden efterlyser ökad tydlighet. Den största 
oklarheten gäller verkställighetsbeslut och hur detta begrepp ska tolkas. 
Verkställighetsbeslut är åtgärder som normalt ingår i en tjänstemans befattning.

Informationen om vad som gäller avseende avtalstecknande är svårtillgänglig. 
Många efterfrågar någon form av lathund där det reglerna tydliggörs.

Via enkäten som gjorts inom ramen för kontrollmomentet framkommer också att 
vissa chefer menar att handlingsfriheten på verksamhetsområdesnivå blivit alltför 
begränsad.

Av 68 granskade avtal kan 48 stycken bedömas som korrekta. 20 stycken bedöms 
som tveksamma vilket visar på att det finns otydligheter. 2 avtal var med säkerhet 
felaktigt undertecknade.

Förutom kontrollen av underskrifter konstaterades vissa brister i utformningen av 
avtalen (ordval, syftningsfel, saknade datum, avsaknad av namnförtydligande etc). 
Detta ligger egentligen utanför själva kontrollmomentet, men kan vara värt att 
notera eftersom brister i formalia skulle kunna leda till tvister i tolkningen av 
avtalen.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Regelverket behöver förändras/förtydligas så att det 
blir begripligt.

Planering av åtgärder 
pågår.

Informationen om regelverket behöver göras mer 
lättillgänglig.

Planering av åtgärder 
pågår.

Mall/checklista som stöd vid avtalsskrivande tas fram. Planering av åtgärder 
pågår.

6. Delegationsbestämmelser
I inledningen av 2016 fastställdes nya delegationsordningar inom regionen. Detta 
var en följd av den nya politiska organisation som infördes ett åt tidigare.

Kontrollmomentet visar att rutinerna avseende beslutsfattande på delegation finns 
etablerade i hela organisationen. Återrapportering sker till samtliga berörda 
nämnder enligt fastställd rutin.

Det finns dock några områden där beslut visserligen fattats på ett korrekt sätt, men 
där återrapportering/anmälan till berörd nämnd/styrelse inte har gjorts. Orsaken 
till detta är ett glapp i de administrativa rutinerna. Inom följande områden sakas 
generellt sett återrapportering:

- Kliniska prövningar av läkemedel
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- Angångsvederlag
- Förändring av utgiftsramar

Enligt regionens jurist har det även förekommit andra typer av beslut som fattats 
på delegation på olika ställen inom organisationen och som borde varit föremål 
för återrapportering.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Utebliven återrapportering 2016 (områden med 
generella brister) görs i efterhand.

Berörd delegat.

Rutinerna för återrapportering inom ovanstående 
områden säkras.

Berörd delegat.

Riktad informationsinsats till berörda 
verksamhetsområden.

Planering av åtgärder 
pågår.

Informationsinsatsen bör samordnas med de åtgärder som görs för 
kontrollmomentet avseende avtal samt de åtgärder som blir aktuella som en följd 
av regionrevisionens granskning av delegationsordningarna.

7. Bisyssla
Regionens regelverk avser att förhindra förekomsten av bisyssla som kan klassas 
som förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla.

Den kontroll av tillämpningen av regelverket som gjordes 2014 visade på stora 
brister. Endast 30 % av de anställda hade tillfrågats om bisyssla i samband med 
anställning och vid medarbetarsamtalet som är de två tillfällen då frågan ska tas 
upp.

Uppföljningen 2016 visar på en klar förbättring och att de åtgärder som gjorts 
sedan den förra kontrollen har haft effekt. Vid 71 % av de kontrollerade 
nyanställningarna och medarbetarsamtalen hade frågan om bisyssla tagits upp. 
Följsamheten till regelverket varierar mellan de olika verksamhetsområdena.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att få till 
stånd en etablerad praxis/rutin som innebär att 
följsamheten till riktlinjerna ytterligare höjs.

HR-direktören 
tillsammans med HR-
kollegiet.

Beslutet skickas till 
 Berörda nämnder

 Samtliga verksamhetsområden
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-35 

Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 24 Intern kontrollplan 2016 
Diarienummer: RJL 2016-289 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslås besluta 

 Fastställa intern kontrollplan för 2016 

Sammanfattning  

Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 

2016 för den del av den interna kontrollen som avser att bland 

annat säkerställa att organisation och arbetet bedrivs enligt 

lagar, policys, riktlinjer och att tillgångar är skyddade mot 

förluster och skador. Förslag till intern kontroll för följsamhet 

till budget och uppfyllelse av verksamhetsmässiga mål 

redovisas i särskilt ärende.  

Nuvarande reglemente för intern kontroll är utformat utefter de 

förutsättningar som fanns innan tillkomsten av nya 

nämndreglementen. Reglementet för intern kontroll kommer att 

revideras utifrån nya förutsättningar. 

Regionledningskontorets förslag omfattar en gemensam 

kontrollplan 2016 för alla delar av regionens verksamhet. 

Nämnderna ska anta och eventuellt komplettera planen. 

Uppföljning och rapportering kommer att ske av berörda 

nämnder som också har att ta ställning till eventuella åtgärder 

inom sina respektive ansvarsområden.   

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar på att en uppföljning av bisysslor  

genomförs. 

 

Beslutsgång  

Vid diskussion i ärendet föreslås att en uppföljning av bisysslor 

inte läggs in i intern kontrollplan för 2016. Följs upp på annat 

sätt.  
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-35 

Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 

 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Håkan Jansson 

Ordförande §§ 19-35 

Maria Frisk  

Ordförande § 18 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal B

§37 Bokslut och årsredovisning 2016
Diarienummer: RJL 2016/3676

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 godkänna årsredovisning 2016 avseende de delar som 
avser nämndens verksamhet och utgiftsområden.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 
2016. I årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta 
målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 
finansiella mål uppnåtts.

83procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Regionens finansiella 
resultat 316 miljoner kronor finansierar fullt ut 2016 års 
investeringar varför målet för finansiell långsiktighet och 
uthållighet uppnås.

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas 
av god hushållning.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22
 Årsredovisning 2016

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Årsredovisning 2016

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta

 godkänna föreliggande årsredovisning för 2016
 tillföra årets resultat 316 miljoner kronor till det egna kapitalet

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 godkänner årsredovisning 2016 avseende de delar som avser nämndens 
verksamhet och utgiftsområden

Sammanfattning
Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2016. I 
årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts.

83procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet har helt 
eller delvis uppnåtts. Regionens finansiella resultat 316 miljoner kronor 
finansierar fullt ut 2016 års investeringar varför målet för finansiell långsiktighet 
och uthållighet uppnås.

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av god 
hushållning.

Information i ärendet
Regionens utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på god 
hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv. 
God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

För att bedöma om Region Jönköpings län kännetecknas av god hushållning 
analyseras hur den egna verksamheten utvecklas i förhållande till de mål som 
regionfullmäktige satt upp samt hur verksamhetens resultat förhåller sig till 
regioner och landsting i övrigt. 
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I budgeten anger fullmäktige vilka mål som ska uppnås för att verksamheten ska 
kännetecknas av god hushållning. Regionstyrelsen och nämnderna har månatligen 
följt verksamhetsutfall emot uppställda mål och har i två delårsrapporter 
återrapporterat till regionfullmäktige.

I årsredovisningen för 2016 lämnas en slutlig redovisning av hur verksamheten 
har utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för verksamheten har 
kunnat nås. Av de 63 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
som fullmäktige angivit har 52 mål helt eller delvis uppnåtts. Verksamhetsmålen 
är högt satta och omprövas varje år för att vara utmanande. 

Den finansiella analysen i årsredovisningen visar att finansiella mål för 
långsiktighet och uthållighet har uppnåtts. Det ekonomiska resultatet utgör
3,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet har tillsammans med 
avskrivningsmedel fullt ut finansierat årets investeringar. 

Budgetavvikelser föreligger, men har minskat i omfattning jämfört med tidigare 
år. Verksamhetsmålen visar i allt väsentligt fortsatt goda resultat. En bedömning 
som även omfattar regionens resultat jämfört andra landsting/regioner gör att en 
sammantagen bedömning är att målet om en god hushållning uppnås.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-22

 Årsredovisning 2016

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv 
och hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och 
utveckling. Sambanden mellan dessa områden är starka. Människor väljer att leva 
där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna 
pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Där människor bor finns behov av 
hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Länets företag behöver 
välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur.

2015 bildades Region Jönköpings län, för att öka möjligheterna att tillsammans 
med kommuner och andra aktörer skapa förutsättningar för utveckling, tillväxt 
och attraktivitet i länet. Regionbildningen har präglats av nära samverkan med 
kommuner och andra aktörer. Målet är att bli Sveriges fjärde tillväxtregion och 
vara den bästa platsen att växa upp på. Med den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) som utgångspunkt finns sedan november 2016 webbplatsen Utveckling 
Jönköpings län. På webbplatsen samlas kunskap om länet,  utvecklingsområden 
identifieras och olika aktörer kan informera om sina aktiviteter inom regional 
utveckling.

Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, 
utbyggd infrastruktur och ett rikt kulturliv är attraktivt och skapar förutsättningar 
för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till länet för arbete och 
utbildning och det får dem att stanna. Projekt och organisationer som bidrar till 
länets tillväxt stöds.

Det regionala tillväxtarbetet grundas på analyser av regionala förutsättningar, 
uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja lärande och utveckling.

Under 2016 har områden som flyktingmottagning och integration, innovation, 
vikten av mångfald för att nå tillväxt samt uppföljning av näringslivsutvecklingen 
varit i fokus, med intentionen att skapa ett ständigt lärande av förändrade 
omständigheter i en föränderlig värld. Under 2016 fortsatte arbetet med 
mottagande och integration för de flyktingar som under 2015 och 2016 kommit 
till Jönköpings län. Det har påverkat verksamheter inom många offentliga organ 
och länet som helhet. Extra asylmedel har använts och uppföljning kommer att 
göras under våren 2017.

Under 2016 fortsatte arbetet för höghastighetståg och deras nytta för länet att vara 
en högaktuell fråga. Sverigeförhandlarna har placerat tre stationslägen i länet; 
Jönköping, Tranås och Värnamo, vilket är mycket positivt för regional utveckling.

Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård är en av Sveriges bästa. Regionen 
arbetar hälsofrämjande och medborgarna erbjuds en hälso- och sjukvård med 
bästa möjliga värde och kvalitet och med samma förutsättningar 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.
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Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya 
diagnostekniker, behandlingsmetoder och nya läkemedel skapar ökad efterfrågan. 
Nya grupper kan få behandling och det leder till större behov av resurser, även om 
kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir allt äldre, 
vilket ökar kostnaderna för vård och omsorg. Därför finns det starka skäl att 
arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och 
metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården ges i samverkan 
med patienten och närstående.

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län är folkhälsostrategin 
med handlingsplan som tagits fram tillsammans med kommuner och andra aktörer 
i länet. För att främja folkhälsa krävs insatser inom områden som ligger utanför 
det som varit regionens direkta verksamhet. De satsningarna har gjorts i 
samverkan med länets kommuner, statliga myndigheter och organisationer. Inte 
minst förtjänar de ideella insatserna att uppmärksammas. Det är också angeläget 
att Region Jönköpings län står för ett starkt engagemang i frågor som handlar om 
demokrati, politik och politikens arbetsformer.

Utgångspunkter
Ändamålet med verksamheten bestäms ytterst utifrån demokratiska beslut om 
vilka behov som ska tillgodoses och de mål som sätts för dessa. Utgångspunkterna 
avser hela verksamheten och ska ge länets invånare förutsättningar för ett bra liv i 
en attraktiv region. 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. Inom varje område formuleras de i strategiska mål, framgångsfaktorer 
och systemmätetal. Måluppfyllelsen beskrivs inom de olika verksamhetsdelarna. 
Verksamhetens effektivitet, det vill säga det värde som skapas för invånarna i 
förhållande till insatta resurser, värderas utifrån hur väl de strategiska målen nås, 
vilket systemmätetalen visar. I och med regionbildningen ökade antalet mål som 
är gemensamma i länet och som påverkas av fler aktörer. De har ofta karaktären 
av inriktningsmål. 

Här följer en sammanfattning för var och en av utgångspunkterna. De utgör 
tillsammans med visionen och regionens 13 värderingar grund för verksamheten.

Följande utgångspunkter fastställdes för 2016:

Bra folkhälsa
Regionen arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för 
att stödja länsinvånarnas hälsa och livskvalitet. Ett aktivt 
folkhälsoarbete bedrivs i samarbete med berörda aktörer.
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Måluppfyllelse:
Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete är naturliga och inarbetade delar i 
verksamheten. Jönköpings län ligger bland de främsta i landet inom 
sysselsättning, förväntad medellivslängd och självskattat allmänt hälsotillstånd. 
Tandhälsan är god hos länets ungdomar, 46 procent av 19-åringarna är 
kariesfria, vilket är högst i landet.. Alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar, liksom 
förstagångsföräldrar, erbjuds hälsosamtal. Andelen som tackar ja till hälsosamtal 
fortsätter att öka.  Den regionala strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län har tagits fram tillsammans med kommuner och 
andra aktörer i länet.

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

Måluppfyllelse:
Hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra 
undersökningar visar att patienter och invånare inom många områden är nöjda 
med bemötande och vård och resultaten är bland de främsta i landet. Etik- och 
bemötandefrågor är ständigt i fokus.  Tillgängligheten är god. Arbetet med jämlik 
vård integreras i pågående utvecklingsarbete. Öppna jämförelser visar på goda 
kliniska resultat inom många områden – sammantaget bland de bästa i landet. 
Patientsäkerhetsarbete är högt prioriterat. Misstag och fel som vårdskador 
dokumenteras, analyseras och åtgärdas systematiskt. Dessa frågor är av stor vikt 
och förbättringsarbeten fortsätter under 2017. Under året startades 
utvecklingsarbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård för att 
börja förflyttningen från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral, från 
vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva.

Regional utveckling
Region Jönköpings län arbetar för attraktivitet och god tillväxt i 
länet genom bra miljö, goda arbets-, utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter, utbyggd infrastruktur och rikt kulturliv.

Måluppfyllelse:
Regionbildningen innebär stora möjligheter att tillsammans med kommuner och 
andra aktörer i landet skapa välfärd bland annat genom att med projektmedel 
arbeta för utveckling, tillväxt och attraktivitet i länet. Under året har 
höghastighetsjärnväg fortsatt vara en aktuell fråga och tre stationslägen har 
placerats i länet. Inom områdena utbildning, kultur, miljö och trafik är 
måluppfyllelsen hög. I Länstrafiken ses en stor resandeökning och en högre andel 
nöjda resenärer än i landet. 
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Kostnadseffektivitet
Verksamhetens mål ska nås med lägsta möjliga resursinsats. 
Riksdagen har beslutat om en ”kostnadseffektivitetsprincip”. Den 
innebär att vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder ska en 
rimlig relation mellan kostnader och effekt eftersträvas, mätt som 
värde för medborgarna i form av förbättrad hälsa och höjd 
livskvalitet.

Måluppfyllelse:
Regionens kostnadsökning är lägre än genomsnittet i landet och utveckling och 
förändring av arbetssätt pågår. En av de stora utmaningarna är att förbättra 
hälsa och vård med bibehållna eller lägre kostnader. Verksamhetens utmaning att 
hålla sin budget möts med aktivt arbete med analyser, åtgärdsplaner och 
uppföljning.

Systemsyn och förbättring/förnyelse
Verksamhetsutvecklingen utgår från en gemensam 
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 regionen, men också tillsammans med 
kommuner och andra aktörer. Ett exempel på gemensamt arbete i systemet är de 
standardiserade vårdförloppen inom cancervård. Ständiga förbättringar är en 
naturlig del i verksamheten och stöd ges bland annat i form av utbildning. 
Nytillträdda chefer introduceras i förbättringsarbetet, vilket är viktigt för att ta 
tillvara utvecklings- och kvalitetsarbete. Arbetet med förbättring och förnyelse är 
integrerat i hela verksamheten och utvecklas kontinuerligt. En kraftsamling som 
omfattar hela verksamheten pågår,  för att öka kvalitet och minska kostnader 
genom ändrade arbetssätt. 

Långsiktig och uthållig finansiering
För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering, ska årligen ett resultat nås, 
som innebär att investeringar kan finansieras med egna medel. Dessutom ska det 
finnas utrymme för ett visst sparande för pensioner som tjänats in före 1998.

Måluppfyllelse:
Målet nås 2016 – resultatet är 316 miljoner kronor vilket motsvarar ett resultat 
på 3,2 procent av skatter och statsbidrag. Resultatet är 42 miljoner kronor bättre 
än budget, huvudsakligen beroende på lägre finansiella kostnader (värdesäkring 
av pensioner).
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Hur Region Jönköpings län styr mot vision och övergripande strategiska mål
Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god hushållning. Det innebär att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en 
finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning. 
Offentliga medel används för att skapa värde för invånarna genom god 
hushållning.

Budgeten och flerårsplanen är det viktigaste styrdokumentet. 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 regionen Balanced Scorecard (BSC). 
Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt, helhetstänkande och 
balansen mellan fem olika perspektiv. Verksamheten beskrivs, planeras och följs 
ur de fem perspektiven medborgare och kund, process och produktion, lärande 
och förnyelse, medarbetare samt ekonomi.

Via månadsuppföljning, delårsrapporter, årsredovisningen och i dialoger följs 
löpande hur väl målen i budget och verksamhetsplan nås.

Regionstyrelsen och nämnderna har följt måluppfyllelsen varje månad och även 
begärt kompletterande information om verksamheten, dess utveckling och 
aktuella åtgärdsplaner. Under året ges vid behov nya uppdrag inom nya områden 
eller för att förbättra måluppfyllelsen. 

Sedan flera år pågår ett arbete med kraftsamling för bättre hälsa, bättre vård och 
lägre kostnader. 

Inom hälso- och sjukvård genomförs Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik  vård. Den organisatoriska indelningen förändrades 2015 från geografisk 
indelning till indelning efter medicinska områden. Syftet är mer samverkan inom 
medicinska specialiteter. Samtidigt samlades stöd och serviceverksamhet i ett 
verksamhetsområde. Inför 2016 förtydligades åtgärdsplanen avseende 
kostnadsminskningar och inkluderades i verksamhetsplaner och ett mycket aktivt 
arbete pågår för att mer ska göras i öppen vård och primärvård. Arbetet med att 
minska administration fortsätter liksom arbetet med rätt använd kompetens 
(RAK). Det har blivit ännu viktigare i och med bristen på sjuksköterskor och vissa 
läkarspecialiteter.

Region Jönköpings län arbetar inom alla områden för en jämlik verksamhet, till 
exempel genom en handlingsplan för arbete utifrån den europeiska CEMR-
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Motverkandet av alla 
former av flerfaldig diskriminering ingår i deklarationen och i aktiviteter i 
handlingsplanen. Arbetet med att förbättra jämlikheten i verksamheterna sker 
inom följande områden: Jämlikhetsintegrerat ledningssystem, jämställd och jämlik 
arbetsplats, normkritiskt förhållningssätt och förbättrad kvalitet med 
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jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.  Inför 2017–2020 togs ett nytt program 
för hållbar utveckling fram, som även innefattar social hållbarhet. Under året har 
alla arbetsplatser arbetat med värdegrundsfrågor.

Barnkonventionen
Region Jönköpings län arbetar efter FN:s konvention om barnets rättigheter. Den 
länsövergripande styrgruppen för arbetet med barnkonventionen har reviderat 
handlingsplanen från 2013. Ytterligare barnombud har rekryterats, utbildning och 
nätverksträffar har genomförts i hela verksamheten. Utbildning i 
barnkonventionen har genomförts i samverkan med Länsstyrelsen och sex 
kommuner i länet på uppdrag av Strategigrupp barn och unga. Utvärderingen ger 
uttryck för fortsatta utbildningar med länets alla kommuner. Barnrond där en 
grupp barn får ge synpunkter på vårdens miljö när det gäller säkerhet, information 
och trivsel har genomförts på infektionskliniken i Jönköping. Den regionala 
medicinska programgruppen (RMPG) barn och ungdomssjukvård har startat 
bakjoursutbildning för barnläkare i sydöstra sjukvårdsregionen och ur ett 
barnrättsperspektiv ger det en tryggare och säkrare vård för barnen. I ett 
barnbokslut sammanfattas arbetet. 

God hushållning 2016
Det finns inte någon enkel definition eller något enkelt mätvärde på vad som kan 
anses vara god hushållning, varken verksamhetsmässigt eller finansiellt. 
Bedömningen av om god hushållning nåtts grundar sig dels på hur verksamheten 
utvecklats i förhållande till regionfullmäktiges mål, dels på hur verksamhetens 
resultat förhåller sig till landstings/regionsektorn i övrigt.

I övergripande strategiska mål och de följande avsnitten för huvudområdena 
hälso- och sjukvård och regional utveckling, redovisas hur verksamheten har 
utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för verksamheten kunnat 
nås. I Tabell 1 redovisas ett sammandrag av resultaten för regionens 
systemmätetal.

Tabell 1: Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Värdering Antal mått Procent 2016 (2015, 2014)
Målet är uppfyllt 33 52 % (47 %, 38 %)
Målet är delvis uppfyllt 19 31 % (31 %, 34 %)
Målet är inte uppfyllt 11 17 % (22 %, 28 %)

83 procent av målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda 2016. Motsvarande siffra 
2015 var 78 procent och 2014 72 procent. 

Tabell 2: Förändring av resultat i mätetal mellan 2016 och 2015
Värdering Antal mått Procent
Resultatet är bättre än 2015 28 47 %
Resultatet är i nivå med 2015   8 14 %
Resultatet är sämre än 2015 23 39 %
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28 mätetal har bättre resultat 2016 än 2015 och 8 tal har resultat i samma nivå som 
2015.  Det innebär att 61 procent av de mätetal som kan jämföras med 2015 har 
resultat i samma nivå eller bättre. 23 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. Analys sker 
inom områden där målen inte nås och vid behov tas åtgärdsplaner fram.

I Öppna jämförelser, som bygger på webbplatsen Vården i siffror, framgår att 
Region Jönköpings län jämfört med övriga landsting/regioner har mycket bra 
verksamhet med sammantaget bäst resultat. 

Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett överskott som 
tillsammans med avskrivningskostnader täcker årets investeringar.

Region Jönköpings län redovisar för 2016 ett positivt resultat på 316 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 3,2 procent av skatter och statsbidrag. Resultatet 
tillsammans med avskrivningarna överstiger nettoinvesteringarna med 88 miljoner 
kronor, så investeringarna har finansierats med egna medel 2016.

En bedömning av långsiktighet och uthållighet av den finansiella styrningen ska 
inte isoleras till ett enskilt år, utan måste göras för flera år, till exempel tio år, och 
helst över en konjunkturcykel.

Regionen har för den gångna femårsperioden nått resultat som i genomsnitt 
uppgår till 3,7 procent, det vill säga en resultatnivå med god marginal. Målet om 
egenfinansiering av investeringar förutsätter ett överskott som tillsammans med 
avskrivningskostnader täcker årets investeringar. Under perioden 2004-2014 har 
investeringarna i stort sett egenfinansierats. Detta inkluderar även de förändringar 
av den så kallade RIPS-räntan och medellivslängdsjusteringar som vid flertalet 
tillfällen inneburit stora ökade avsättningar till pensionsskulden. Enskilda år finns 
ingen möjlighet att parera så stor ökning av pensionsskulden som en 
räntesänkning ger. Men över tid har även dessa RIPS-förändringar täckts, vilket 
varit målsättningen. 

Från och med 2015 går Region Jönköpings län in i en ny period där 
egenfinansiering sammantaget skall uppnås som omfattar 2015-2025. Första året i 
perioden gav, med ett högt årsresultat i kombination med en något lägre 
investeringsnivå än planerat, ett överskott i egenfinansieringen. Även 2016 bidrog 
med en positiv egenfinansiering av samma anledning, högre resultat än budgeterat 
och lägre investeringsnivå än beräknat. 

Sett till grad av egenfinansiering och resultatnivå, både för 2016 och över de 
senaste åren, når regionen de finansiella målen. Mot denna bakgrund görs 
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bedömningen att Region Jönköpings län har en god hushållning, både 
verksamhetsmässigt och finansiellt.
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Befolkning
Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan på regionens tjänster, dels 
storleken på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Den 31 december 2016 hade Jönköpings län 352 735 invånare – en 
ökning med 4 898 invånare jämfört med 2015. Den norra länsdelen ökade med 2 
328  invånare, den södra med 1 012 invånare och den östra länsdelen med 1 558 
invånare. Befolkningen har ökat i länets alla kommuner med som lägst 0,7 procent 
i Gislaved och som högst med 2,4 procent i Habo. Den kraftiga ökningen beror på 
hög invandring och alla kommuner i länet ökade sin befolkning mellan 2014 och 
2015.

Jönköpings län har en långsiktigt positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt 
nästan 2 200 invånare per år de senaste fem åren. Ökningen har skett i alla 
länsdelar de senaste åren. Jämfört med rikets 5,1 procent har länet en högre andel 
personer som är 80 år eller äldre. Andelen 80 år och äldre uppgick den 31 
december 2015 till 5,7 procent för länet som helhet. Motsvarande andel för den 
östra länsdelen var 6,6 procent, för den södra länsdelen 5,6 procent och för den 
norra länsdelen 5,1 procent.

Andelen personer med utländsk bakgrund var 20 procent den 31 december 2015. 
(Med utländsk bakgrund menas utrikes födda samt födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands.) Genomsnittet för riket var 22 procent. Variationen 
inom länet är stor. Lägsta andelen personer med utländsk bakgrund fanns i Habo 
kommun med 8 procent och högsta andelen hade Gnosjö kommun med 31 
procent.  I det kommunala utjämningssystemet bedöms länets befolkning ha 
behov av hälso- och sjukvård på nivån 99,3 procent jämfört med riket. I 
utjämningssystemet tas hänsyn till demografi (ålder), socioekonomi (kön, 
civilstånd, sysselsättning, boende) samt olika geografiska betingelser för de olika 
landstingen/regionerna.

Arbetslöshet och varsel

Under hösten och senare delen av 2008 och en bit in på 2009 försämrades 
utvecklingen på arbetsmarknaden kraftigt. Många av länets små och medelstora 
företag drabbades hårt av den vikande konjunkturen. Från och med hösten 2009 
avtog varslen och var under 2010–2011 en betydligt lägre nivå. Under 2012 ökade 
dock antalet varsel igen för att under 2013 åter avta. 2015 var antalet varsel något 
högre än 2014, som hade lägsta antalet varsel sedan 2007.

Tabell 3: Antal personer berörda av varsel om uppsägning per kvartal 2008–2015.
(Källa: Arbetsförmedlingens årsstatistik)

Kvartal 
1

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2008 361 511 935 3 044
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2009 2 690 1 060 614 538

2010 512 217 245 96

2011 204 362 363 389

2012 569 630 607 1 463

2013 488 405 342 327

2014 268 274 201 267

2015 400 95 130 476

2015 var andelen arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd 5,4 procent 
av länets befolkning 16–64 år, vilket är en minskning av arbetslösheten med 0,2 
procentenheter från 2014. Arbetslösheten är fortfarande hög jämfört med 2007 
och 2008, då den var under 3 procent.

Det senaste året hade Jönköpings län den fjärde lägsta arbetslösheten i riket. 
Nässjö kommun hade 2015 länets högsta arbetslöshet med 8,2 procent (7,5 
procent 2014) och Habo kommun den lägsta med 2,5 procent (2,9 procent 2014). 
Arbetslösheten har minskat med mellan 0,1 och 1,0 procentenheter i tio av länets 
kommuner, medan den har ökat med mellan 0,1 och 0,7 procentenheter i tre 
kommuner mellan 2014 och 2015. Siffrorna inkluderar personer i program med 
aktivitetsstöd.

Arbetslösheten i åldrarna 18–24 år var 7,4 procent i Jönköpings län, vilket är 
högre än för hela befolkningen 16–64 år. Det har skett en ganska kraftig 
minskning med 1,3 procentenheter jämfört med 2014. Riksgenomsnittet har 
minskat med 1,0 procentenheter från 9,1 procent 2014 till 8,1 procent 2015.

Befolkningens hälsa

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. För att nå en god hälsa för hela befolkningen arbetar regionen 
både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Smittskydd och 
vaccinationsprogram är viktiga för att identifiera risker och förebygga sjukdom. 
Det hälsofrämjande arbetet bedrivs i nära samarbete med länets kommuner, 
myndigheter och organisationer, där ett stort fokus är att fullfölja insatserna i den 
regionala strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik 
hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Det sjukdomsförebyggande arbetet ska 
bedrivas i hela sjukvården där huvudfokus 2016 var fortsatt införande av de 
nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, hälsosamtal för länets 
40, 50, 60 och 70-åringar samt förbättringsarbete för minskade skillnader i hälsa.
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Folkhälsa och sjukvård
Målet för folkhälsa och sjukvård är god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för 
folkhälsa och för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen).

Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län bedrivs såväl i egen regi som 
genom andra vårdgivare. Frågor om levnadsvanor och livsstil ingår naturligt i 
varje patientmöte utifrån en helhetssyn på patienten. Förtroendet för hälso- och 
sjukvården i Region Jönköpings län är fortsatt mycket högt enligt nya mätningar i 
hälso- och sjukvårdsbarometer både för primärvården och för den specialiserade 
sjukhusvården. Invånarna har stort förtroende för vården – primärvården har 
högsta värdet i Sverige enligt Öppna jämförelser sammanställt av socialstyrelsen. 
I Dagens Medicins rankning om Bästa sjukhus 2016 kom länets tre sjukhus bland 
de tolv bästa i kategorin bästa mellanstora sjukhus. Inom området eHälsa har 
Region Jönköpings län varit bland de första i Sverige med att erbjuda 
distansbesök via internet.

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
I Region Jönköpings län påbörjades under 2016 en satsning med målet att 
primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när 
invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Primärvården ska 
vara den genuina basen i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Tätt samarbete 
mellan vårdcentraler, hemsjukvården och klinikerna där vårdplanering och 
förebyggande insatser för en relativt liten grupp mest sjuka invånare ska bidra till 
bättre vård, färre vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och bättre 
möjligheter att klara bemanningen på sjukhusen. Folkhälsoarbetet för att främja 
länsinvånarnas hälsa och livskvalitet är aktivt och har etablerade samarbeten med 
andra aktörer, som länets kommuner, myndigheter, organisationer och 
civilsamhället. 

Syftet med arbetet är att förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, 
från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans 
med andra samhällsaktörer och invånarna själva.
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Den somatiska och psykiatriska vården har under året förstärkt sitt arbetssätt i de 
verksamhetsområden som skapades i samband med en förändring 2015. 
Förändringen skapade förutsättningar för jämlik vård med möjlighet att på bästa 
sätt möte individens behov av somatisk och psykiatrisk vård. Vården är 
personcentrerad, av högsta kliniska kvalitet, patientsäker, med god tillgänglighet 
och bedrivs kostnadseffektivt. Under 2016 fortsatte också arbetet med att anpassa 
verksamheten till ekonomiska förutsättningar genom en minskning av vårdplatser 
och årsarbetare.

Den högre graden av specialisering har lett till en utökad samverkan i länet för att 
kunna ge en god och jämlik vård. Det har inneburit att vården inom flera områden 
har förlagts till ett eller två av Region Jönköpings läns tre sjukhus. Denna 
utveckling sker även genom ytterligare samarbete och nivåstrukturering inom 
sydöstra sjukvårdsregionen och riket i övrigt.

Perspektiv: Medborgare och kund

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Mål: Ökat högre genomsnittligt resultat i jämförelse med föregående 
undersökning för indikatorerna i nationell patientenkät.

Resultat: Ny version av nationell patientenkät medför att jämförelser inte kan 
göras med tidigare års resultat. Måluppfyllelse kan således inte anges.

Nationell Patientenkät genomfördes under 2016 inom den öppna och slutna 
specialiserade somatiska vården samt på akutmottagningarna. Resultat redovisas i 
form av procentuell andel positiva svar (4–5 på en 5-gradig skala) och redovisas i 
sju dimensioner bestående av vardera två–sex frågor:

 Information och kunskap
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 Emotionellt stöd
 Kontinuitet och koordinering
 Respekt och bemötande
 Delaktighet och involvering
 Tillgänglighet
 Helhetsintryck

Totalt skickades omkring 16 000 enkäter till patienter inom den specialiserade 
vården och knappt hälften av enkäterna (49 procent) besvarades. Det 
genomsnittliga resultatet för dimensionerna låg i linje med eller strax över 
riksgenomsnittet för samtliga dimensioner. Nio av tio tillfrågade patienter är nöjda 
med helhetsintrycket efter besöket eller vårdtillfället. Möjligheten till delaktighet 
och involvering samt information och kunskap är de dimensioner där 
förbättringspotentialen är störst.

1 500 enkäter skickades ut till patienter som besökt någon av länets 
akutmottagningar. 35 procent av dem besvarades. Resultatet för de olika 
dimensionerna låg mycket nära riksgenomsnittet, dock hade den barn- och 
ungdomsmedicinska akutmottagningen högre andel positiva svar. Information och 
kunskap är det område där både RJL och landet som helhet har minst positiva 
svar. Mest nöjda var patienterna med helhetsintrycket. 

GRÖNT

Mål: Alla som behöver ska få kontakt med vårdcentralen samma dag.

Resultat: 100 procent kommer i kontakt med vårdcentralen samma dag. Målet är 
uppfyllt. 

GULT

Mål: 90 procent av alla som behöver ett besök hos allmänläkare ska få det inom 
fem dagar.

Resultat: 86 procent Målet är uppfyllt. 

Tillgänglighetsmålen uppfylls helt eller delvis. Något färre patienter än 2015 fick 
komma på besök till allmänläkare inom fem dagar. I Hälso- och 
sjukvårdsbarometern anger dock 78 procent att väntetiderna till vårdcentraler är 
rimliga. 66 procent anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhusen 
är rimliga. I båda fallen är det resultat som ligger väsentligt över riksgenomsnittet 
i landet.

RÖTT
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Mål: 90 procent av alla patienter inom barn- och ungdomspsykiatri ska få 
utredning påbörjad inom 30 dagar från beslut

Resultat: 51,6 procent, vara flickor 53,8 procent och pojkar 50,4 procent. Målet 
inte uppfyllt. 

Ett undantag från den goda tillgängligheten är andel barn inom barn- och 
ungdomspsykiatri där utredning påbörjats inom 30 dagar från beslut.

Resultaten för väntetider till återbesök är sedan januari 2017 offentliga på 
webbplatsen Väntetider i vården (www.vantetider.se). I december 2016 
genomfördes 80 procent av den specialiserade vårdens återbesök inom medicinskt 
måldatum, att jämföra med 65 procent för hela riket.

Socialstyrelsens senaste uppföljning av vistelsetid på akutmottagningar visar att 
länets akutmottagningar har en kortare medianvistelsetid än riksgenomsnittet. 
Värnamo hamnade på fjärde plats i sin grupp och Höglandssjukhuset samt 
Länssjukhuset Ryhov hamnade på första plats i sina respektive grupper. I den 
nationella patientenkäten uppger 81 procent att de blev bedömda av en läkare 
inom två timmar. 20 procent uppger att de åkte direkt till akuten, medan 60 
procent hänvisats av vården och 20 procent kom med ambulans.

Perspektiv: Process och produktion

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete, kunskapsbaserad och 
ändmålsenlig vård, säker hälso- och sjukvård
Inriktningsmål: Ohälsotalen ska minska för både kvinnor och män.

Resultat: Ohälsotalet har ökat något i länet 2016 bland bådekvinnor och män, 
medan det minskade i riket.

Inriktningsmål: Andel fyraåringar med ISO-BMI över 30 ska minska med 20 
procent under en treårs period  (flickor med 25 procent och pojkar med 15 
procent).

Resultat: Fetma bland fyraåringar går fortsatt åt rätt håll och har minskat bland 
både flickor och pojkar, mätt som treårsmedelvärde. Barn med fetma har sjunkit 
från 2,6 procent till 2,4 procent.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändmålsenliga processer
GULT

Mål: Hälften av kvinnor och män bland förstagångsföräldrar, 40-, 50-, 60- och 
70-åringar ska ha genomgått hälsosamtal.

Resultat: Bland 40-, 50-, 60- och 70-åringar har 35,8 procent genomgått 
hälsosamtal – 39,6 procent kvinnor och 32,2 procent män. Bland 
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förstagångsföräldrar har totalt 38,3 procent genomgått hälsosamtal, 43,7 procent 
mammor och 32,7 procent pappor. Målet är delvis uppfyllt.

Vårdcentralerna ska stödja goda levnadsvanor genom att erbjuda och genomföra 
hälsosamtal med alla invånare som fyller 40, 50, 60, och 70 år. Andelen som 
genomgått hälsosamtal har ökat med 4,5 procentenheter jämfört med 2015 och 
totalt genomfördes 7 087 hälsosamtal under 2016. Ökningen är långsam och 
fortfarande långt ifrån målet. Det är också fortfarande skillnader mellan 
vårdcentralerna hur stor andel som tackat ja och kommit för sitt hälsosamtal. 
Hälsosamtal till förstagångsföräldrar erbjuds via barnhälsovården.

GRÖNT

Mål: Förbättra läget för 60 procent av indikatorerna i Öppna jämförelser när det 
gäller medicinska resultat för både kvinnor och män.

Resultat: Förutsättningarna för jämförelse har förändrats vilket gör att det inte går 
att få fram jämförande resultat som tidigare. Resultaten för Region Jönköpings län 
som presenteras i Öppna jämförelser från Socialstyrelsen och från Sveriges 
kommuner och landsting är dock fortsatt mycket goda.

Öppna jämförelser visar mycket goda resultat för Region Jönköpings län, flera 
ligger i topp bland Sveriges landsting och regioner. I Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) sammanställning av kliniska resultat placerar sig Region 
Jönköpings län på första plats i sammanställningen (se diagram) och bland de sju 
bästa i elva av de 16 områdena:

Bild x: SKL:s sammanställning av kliniska resultat.
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Jönköpings län är bäst i Sverige när det gäller femårsöverlevnaden för flera 
cancerformer. Väntetid från diagnos till behandling vid tjocktarmscancer är 24 
dagar i Jönköpings län, viket är bäst i Sverige. Samtidigt finns behov av 
förbättring och satsningen på standardiserade vårdförlopp fortsätter 2017 med 
ytterligare tio cancerformer för att korta väntetiderna och minska de regionala 
skillnaderna.

I Öppna jämförelser presenteras förbättringar i läkemedelsbehandlingar, 
exempelvis får fler riskpatienter blodförtunnande läkemedel – från drygt 55 
procent till nästan 70 procent. Ett annat förbättringsområde är äldre som har tio 
eller fler läkemedel samtidigt, samt äldre som behandlas med läkemedel som bör 
undvikas.

På frågan till befolkningen hur man bedömer sitt allmänna hälsotillstånd anger 
män oftare än kvinnor att det egna hälsotillståndet är bra eller mycket bra. I 
Jönköpings län ligger kvinnor på tredje plats och män på andra plats, jämfört med 
övriga län. Positiva faktorer som påverkar hälsan är till exempel att få personer 
med diabetes är fysiskt inaktiva och i jämförelse med riket är det färre personer 
med diabetes som röker.

Andelen gravida som använder tobak behöver minska. Omkring sex procent av de 
gravida använder tobak, det är fler än rikssnittet. Det pågår mycket arbete för att 
få kvinnor att inte röka och för att få dem som röker att sluta under graviditeten. 
Trenden har glädjande nog vänt och hälften slutar att röka under graviditeten.

Säker hälso- och sjukvård
Lex Maria-anmälan görs av vården vid en händelse där en allvarlig vårdskada har 
uppstått alternativt att det varit en risk för allvarlig vårdskada. Med vårdskada 
menas en skada som drabbat en patient i vården och som hade kunnat undvikas. 
Enskildas klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) görs av patient 
eller närstående då de upplevt att patienten drabbats av en vårdskada. Till Löf 
(Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) kan patient anmäla om den anser sig 
ha drabbats av vårdskada.  

Tabell X: Antalet lex Maria-anmälningar och enskildas klagomål år 2014–
2016.

2014 2015 2016

Antal lex Maria-anmälningar 43 57 66

Antal enskildas klagomål 114 107 144

Antal anmälning Löf 533 539 594

Antalet anmälningar enligt lex Maria har ökat successivt från år 2014. Tolkningen 
är inte att antalet vårdskador har ökat, utan att ökningen främst beror på att 
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chefläkarna har arbetat med att öka medvetenheten om vårdskador och 
utrednings- och anmälningsansvar utifrån patientsäkerhetslagen. De flesta ärenden 
gäller vård, behandling och diagnostik (84 procent) med fördelning främst inom 
delområdena diagnos, behandling samt självmord. 

Antalet enskildas klagomål har ökat något år 2016. Även här gäller flertalet 
ärenden vård, behandling och diagnostik (54 procent) med fördelning främst inom 
delområdena diagnos, behandling samt undersökning/utredning. I de flesta 
ärenden har IVO funnit att vården bedrivits så att den uppfyller kraven på en god 
vård, att vårdpersonalen har utfört sitt arbete i överenskommelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet, samt att patienten har fått sakkunnig och omsorgsfull 
hälso- och sjukvård. I de fall där Region Jönköpings län fått ta emot kritik (23 
procent) ses viktiga förbättringsområden inom vård, behandling och diagnostik. 

Kirurgisk vård är det verksamhetsområde som gör flest lex Maria-anmälningar 
och får flest enskildas klagomål. Detta överensstämmer med statistik i övriga 
landet. Tolkningen är dels att kirurgi kan vara riskfylld verksamhet, dels att 
vårdskador är så uppenbara och tydliga i operativ verksamhet.

I patientnämndens ärenden ses viktiga förbättringsområden avseende vårdens 
ansvar vid kommunikation och informationsöverföring och då med särskilt fokus 
på vårdflöde, fast vårdkontakt, informationsöverföring och vårdplanering.

De avvikelser som registreras i Synergi och som gäller patientsäkerhet visar att 
det finns förbättringsmöjligheter inom arbetsprocesser såsom 
läkemedelshantering, omvårdnad, samverkan samt hantering av 
vårddokumentation.

RÖTT

Mål: Antalet skador per 1 000 vårddagar ska minska.

Resultat: Variation över året. Målet är inte uppfyllt. 

Under hösten, framförallt i oktober 2016 ökade antalet vårdskador. Det finns en 
variation över tid i antalet vårdskador och ingen statistiskt säkerställd skillnad 
mellan åren. Granskningen och mätningen är ändå viktig, eftersom kunskapen och 
lärandet bidrar till att minska risken för vårdskador i framtiden. Mätningarna 
bidrar även till nationell analys och där ser man en liten nedåtgående trend.

GRÖNT

Mål: Minst 80 procent av patienterna i sluten vård som är 65 år och äldre ska 
riskbedömas inom tre områden. 

Resultat: 88 procent riskbedömdes. Målet är uppfyllt.
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Trycksår, fall och undernäring följs upp på relevanta patienter via 
kvalitetsregistret Senior alert. Resultatet är ungefär på samma nivå som förra året. 
Se mer under vårdprevention sidan xx. 
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VERKSAMHETSSTATISTIK

Primärvård
Läkarbesöken inom primärvården har ökat med cirka fyra procent jämfört 
med 2015. Ökningen kan förklaras med ny verksamhet i form av besök på 
distans. I stort sett avser ökningen utomlänspatienter. Besöken hos andra 
personalkategorier än läkare är i nivå med föregående år. Se Tabell X, 
Primärvård, verksamhetsstatistik 2012–2016.  

Antalet läkarbesök i barnhälsovården har minskat med närmare 2 000 
besök. Anledningen till detta är att färre läkarbesök krävs i det nya 
barnhälsovårdsprogrammet.  

Antalet patientbesök hos kiropraktorer och naprapater var 11 342, vilket är 
lägre än 2015. 

Primärvårdens andel av det totala antalet besök var 61 procent. 
Motsvarande andel för läkarbesök var 55 procent respektive 66 procent för 
övriga besök.

Tabell X: Primärvård, verksamhetsstatistik 2012–2016

2012 2013 2014 2015 2016
Vårdcentralerna Bra Liv, privata 
vårdgivare inom vårdval
och mödra- och barnhälsovård

Allmänläkarvård
Antal besök, läkare 435 891 435 026 440 968 443 458 464 497
– varav jourcentralsbesök 24 966 24 163 24 769 25 601 26 851

Sjuksköterskevård
Antal besök dsk/ssk/usk 340 488 322 486 325 553 331 768 347 780

Hemsjukvård 3)
Antal besök, läkare 4 179 3 739 3 908 3 113 2 054
Antal besök, dsk/ssk/usk 410 774 0 0 0 0
Antal besök, sjukgymnast 840 0 0 0 0
Antal besök, arbetsterapeut 2 970 0 0 0 0
Antal besök, annan 
personalkategori 481 0 0 0 0

Barnhälsovård
Antal besök, läkare 20 044 21 080 22 004 19 825 17 937
Antal besök, dsk/ssk 62 726 66 247 68 834 74 107 74 397

Mödrahälsovård
Antal besök, läkare 4 821 4 639 4 838 3 293 3 044
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Antal besök barnmorska 60 392 58 088 58 028 65 074 58 344

Sjukgymnastikmottagning
Antal besök, sjukgymnast 168 031 159 810 168 453 174 603 173 426
Antal besök, annan personalkategori 1) 11 340 10 621 10 734 10 011 7 324

Arbetsterapimottagning
Antal besök, arbetsterapeut 31 630 16 006 16 883 19 145 20 867
Antal besök, annan personalkategori 1) 0 0 0 0 0

Övriga verksamheter
Antal besök läkare 192 288 238 167 218
Antal besök, annan personalkategori 2) 76 609 76 602 82 054 90 597 86 917

Summa läkarbesök 465 127 464 772 471 956 469 856 487 750
Summa övriga besök 1 166 281 709 860 730 539 765 305 769 055

Köpt vård
Antal besök, läkare 20 426 18 013 13 256 9 731 9 179
Antal besök, annan 
personalkategori 92 395 95 634 93 437 92 272 88 756

Totalt primärvård
Antal besök, läkare 485 553 482 785 485 212 479 587 496 929
Antal besök, annan 
personalkategori 1 258 676 805 494 823 976 857 577 857 811

1) inklusive gruppbesök
2) ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gynekologiska 
hälsokontroller
3) Hemsjukvården överfördes till kommunen vid årsskiftet 
2012–2013
(Förkortningar: dsk - distriktssköterska, ssk - sjuksköterska, usk - 
undersköterska)

Somatisk vård
Antalet vårdplatser inom den somatiska vården fortsätter att minska. Totalt sett 
har det under året skett en minskning med 67 fastställda vårdplatser jämfört med 
2015 varav merparten inom verksamhetsområde Medicinsk vård. Under året 
genomförda omorganisationer, exempelvis sammanslagning av de medicinska och 
geriatriska klinikerna i Eksjö och Värnamo, har bidragit till minskningen.

Inom den somatiska vården fortsätter antalet vårdtillfällen att minska, vilket ligger 
helt i linje med gällande åtgärdsplan. Framförallt sker det en minskning inom 
verksamhetsområde Medicinsk vård, vilket främst hänger samman med 
genomförda vårdplatsneddragningar. Som en följd av minskade vårdtillfällen 
minskar också summan DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper). 

Egenproducerade vårdtillfällen har minskat med 6 procent jämfört med 2015, 
medan vårdtiden minskade med cirka 7 procent. Beläggningsgraden 
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(användningen av disponibla vårdplatser) 2016 var 86,1 procent, vilket är högre 
än 2015. Medelvårdtiden har minskat något och är i genomsnitt 4,0 dagar. 

Antalet besök till läkare är i det närmaste oförändrat, medan besök övriga 
personalkategorier ökar med cirka 7 procent jämfört med 2015 och där står 
ögonsjukvården för en stor del av ökningen.
 
Antalet operationer fortsätter att minska i slutenvården, vilket är helt i linje 
med gällande plan. Dagkirurgiska operationer ökar med cirka 3,5 procent, 
där ögonsjukvården på samma sätt som 2015 står för den största delen.

Köpt/upphandlad somatisk vård
Region Jönköpings län köpte 2016 mindre högspecialiserad vård inom riks- 
och regionsjukvården (inklusive akut och valfri vård). Däremot ökade 
antalet läkarbesök inom den köpta högspecialiserade vården något. 

Tabell X: Specialiserad vård, verksamhetsstatistik 2012–2016, 
Specialiserad somatisk vård

2012 2013 2014 2015 2016

Egenproducerad vård
Antal fastställda vårdplatser 841 841 826 806 739
Antal disponibla vårdplatser 779 732 662
Vårdtid i dagar 245 948 240 048 233 778 223 725 208 386
Antal vårdtillfällen 55 481 55 570 55 669 55 077 51 731
Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle 0,89 0,91 0,90 0,87 0,86
Medelvårdtid, dagar 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
Antal läkarbesök 1) 323 527 336 350 353 077 371 536 372 961
Antal besök annan personalkategori 1) 252 112 259 496 259 184 273 850 294 057

Köpt vård
Vårdtid i dagar 24 259 23 107 22 112 22 961 21 540
Antal vårdtillfällen 5 894 5 622 5 744 5 894 5 603
Antal läkarbesök 54 068 53 096 50 379 52 615 51 369
Antal besök annan personalkategori 7 384 7 005 6 979 7 988 8 292

Totalt somatisk vård
Vårdtid i dagar 270 207 263 155 255 890 246 686 229 926
Antal vårdtillfällen 61 375 61 192 61 413 60 971 57 334
Antal läkarbesök 377 595 389 446 403 456 424 151 424 330
Antal besök annan personalkategori 259 496 266 501 266 163 281 838 302 349

1) inklusive vårdval ögon från och med 2014
*) DRG = Diagnosrelaterade grupper

Psykiatrisk vård
Inom den psykiatriska vården har det skett en minskning med fyra vårdplatser. 
Antalet vårdtillfällen är i det närmaste oförändrade. 
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Beläggningsgraden (användningen av disponibla vårdplatser) låg i 
genomsnitt på 76 procent, vilket är lägre än 2015. Vårdtiden i dagar av 
egenproducerad vård, minskade med cirka 5 procent. Även medelvårdtiden 
minskade något. En viss ökning ses när det gäller läkarbesök (cirka 5 
procent) medan besök hos annan personalkategori är oförändrat.

Köpt/upphandlad psykiatrisk vård
Den övervägande delen utgörs av köpt rättspsykiatri, 12 268 vårddagar, 
vilket innebär en minskad volym med 4 procent jämfört med 2015. 

Tabell X: Specialiserad vård, verksamhetsstatistik 2012–2016, Specialiserad 
psykiatrisk vård

2012 2013 2014 2015 2016

Egenproducerad vård
Antal fastställda vårdplatser 151 151 151 151 147
Vårdtid i dagar 47 055 47 242 49 071 46 128 43 693
Antal vårdtillfällen 3 977 4 146 4 182 4 149 4 099
Medelvårdtid, dagar 11,8 11,4 11,7 11,1 10,7
Antal läkarbesök 20 732 23 499 24 201 24 310 25 692
Antal besök annan personalkategori 97 654 110 078 105 648 106 291 106 097

Köpt vård
Vårdtid i dagar 17 821 19 618 17 374 15 153 15 919
Antal vårdtillfällen 574 593 560 496 470
Antal läkarbesök 1 859 1 113 79 155 108
Antal besök annan personalkategori 120 167 136 176 237

Totalt psykiatrisk vård
Vårdtid i dagar 64 876 66 860 66 445 61 281 59 612
Antal vårdtillfällen 4 551 4 739 4 742 4 645 4 569
Antal läkarbesök 22 591 24 612 24 280 24 465 25 800
Antal besök annan personalkategori 97 774 110 245 105 784 106 467 106 334

* DRG = Diagnosrelaterade grupper

Hjälpmedelsverksamhet
Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel har minskat med cirka 
2 procent jämfört med föregående år. 

2012 2013 2014 2015 2016

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel 13 787 14 361 15 071 14 933 14 687

Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Utvecklings- och kvalitetsarbete med öppenhet, helhetssyn och samverkan, 
tydliga mål och tidplaner är en fortsatt viktig del i Region Jönköpings läns 
strategi. Inom verksamheterna pågår ett stor antal förbättringsprojekt, men även 
ständiga förbättringar i vardagen. 
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Under 2016 startade förbättringsprojektet Tillsammans för bästa möjliga hälsa 
och jämlik vård som berör alla verksamheter inom Region Jönköpings läns hälso- 
och sjukvård. Ett stort antal a medarbetare deltar i arbetet. 

Antalet publikationer av medarbetare i Region Jönköpings län nådde under 2016 
en rekordhög nivå med totalt 187 publikationer, varav 167 originalartiklar och 8 
avhandlingar, jämfört med 127 under 2015. Många medarbetare har också fått 
stöd för att kunna presentera sina resultat från vetenskapliga studier, genomförda 
inom Region Jönköpings läns verksamheter, vid konferenser och möten både 
nationellt och internationellt. 

Region Jönköpings län var medarrangör av International Forum of Quality and 
Safety in Healthcare i Göteborg.  

Perspektiv: Ekonomi

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv verksamhet

FRAMGÅNGSFAKTOR Hög produktivitet

Sjukvårdens ekonomiska läge har successivt förbättrats. Landstingets 
strukturjusterade* kostnad per invånare för hälso- och sjukvård har ökat 
långsammare än för riket i genomsnitt. Region Jönköpings län har som 
inriktningsmål att sjukvårdskostnaden (strukturjusterad) per invånare ska ligga i 
nedre kvartil bland landsting/regioner. 

Figur x: Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare 2015
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Region Jönköpings län har de senaste åren haft en relativt låg 
nettokostnadsökning inom hälso- och sjukvården, vilket medfört en 
förbättrad position (2012: 15:e plats och 2015: 6.e plats) som näst intill 
svarar upp mot målet. Från att 2012 ha haft en kostnad per invånare som var 
160 kronor högre än genomsnittet till att för 2015, som är senaste 
redovisningsår, vara 409 kronor lägre per invånare. Räknat på nettokostnad 
innebär detta en förbättring med hela 200 miljoner kronor. Till detta 
kommer också 2016 års utveckling som är mycket positiv, där 
nettokostnaden ökar i begränsad omfattning. 

2016 ökade nettokostnaden med 2,6 procent för hälso- och sjukvården, vilket är 
den lägsta kostnadsökningen på många år. Denna gynnsamma utveckling bidrar 
till att minska den ekonomiska obalansen inom sjukvården även om ett visst 
underskott fortfarande kvarstår. 
* Strukturjusterad kostnad: Kostnadsnivån kan inte förväntas vara densamma i alla landsting. Det finns 
strukturella faktorer som landstingen inte har möjlighet att påverka som befolkningens ålderssammansättning, 
den socioekonomiska strukturen och sjukdomspanorama. Det kommunala utjämningssystem som gäller från 
2014 och som ska beakta strukturella skillnader, visar att Landstinget förväntas ha en kostnad som ligger 
knappt 0,5 procent under riksgenomsnittet.

Inom Region Jönköpings län pågår ett antal viktiga utvecklingsarbeten för att 
stimulera en ökad effektivitet i styrning av sjukvården. Införandet av KPP 
(kostnad per patientkontakt) påbörjades för somatisk vård under 2015. Arbetet 
fortskrider enligt plan, men där integration av många IT-system är en utmaning. 
En viktig framgångsfaktor är att tydliggöra samband och vinster med en nära 
koppling mellan KPP, KPS (kapacitets- och produktionsstyrning) samt RAK (rätt 
använd kompetens). 

Nettokostnad per verksamhetsområde
Hälso- och sjukvårdens nettokostnad uppgick 2016 till 8,2 miljarder kronor.

Figur x: Nettokostnad per verksamhetsområde 2016, procent
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Den somatiska vården står för den större delen av hälso- och sjukvårdens 
nettokostnad. Ambitionen är att en större andel av vården ska bedrivas inom 
primärvården. 2016 satsades över 30 miljoner kronor extra på primärvård. 

RÖTT
Mål: Nettokostnaden per verksamhetsområde ska inte överstiga budget.
Resultat: Målet är inte uppfyllt för somatisk vård. 

Tabell x: Hälso- och sjukvårdens nettokostnad (miljoner kronor)

 2014* 2015* 2016
Avvikelse mot 

budget 2016
Primärvård 1 594 1 618 1 674 15,8
Specialiserad somatisk vård 4 790 5 066 5 176 -96,8
Specialiserad psykiatrisk vård 727 730 739 24,6
Övrig hälso- och sjukvård 412 565 595 18,7
Andel av gemensamma kostnader 0 0 0 0
Total nettokostnad 7 523 7 989 8 184 -37,7
* Justerat enligt 2016 års princip, som innebär att gemensam OH inte fördelas 
till område.

Primärvård
Primärvården finansieras främst genom en invånarersättning så kallad kapitering. 
Varje vårdcentral ersätts utifrån invånarnas val av vårdcentral. Nettokostnaden för 
primärvården uppgick 2016 till 1 674 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,4 
procent. Ökningen begränsas av patientavgiftsförstärkningen på mer än 30 
miljoner kronor. Trots en ganska hög nettokostnadsutveckling uppnås ett positivt 
resultat på 15,8 miljoner kronor. 

Kostnaderna för läkemedel inom primärvården har ökat med 8,1 procent, vilket är 
första året på länge som kostnaderna ökat istället för att minska. Den tydligaste 
orsaken till detta är att barn från och med 2016 har kostnadsfria läkemedel, men 
även volymerna har ökat. De största förändringarna i 2016 års regelbok för 
primärvården var att vårdcentralerna fick en särskild ersättning för tillgänglighet 
till psykosocialt team, samt särskilda ersättningar för hembesök och 
vårdplaneringar. 

Specialiserad somatisk vård
Nettokostnaderna för specialiserad somatisk vård uppgick 2016 till 5 176 miljoner 
kronor. Det är en kostnadsökning med 2,2 procent och budgeten överskeds med 
97 miljoner kronor (1,9 procent). Budgetavvikelsen är hela 117 miljoner kronor 
lägre än 2015. Det är framförallt minskning av vårdplatser som har möjliggjort en 
minskning av antalet årsarbetare, som förklarar resultatförbättringen. Under 2016 
har också läkemedelskostnaderna finansierats fullt ut via budgetförstärkningar.  
Den 2014 beslutade åtgärdsplanen som syftade till att minska kostnaderna med 
150 miljoner kronor inom somatisk vård. Åtgärdsplan har inarbetats i 
verksamhetsplanerna och har haft stor effekt 2016. 
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Verksamhetsplanen fokuserar på att minska slutenvården och därmed också 
antalet årsarbetare, samtidigt som primärvården uppdrag utökas. Utgångspunkter 
är att

 nå bättre hälsa, bättre vård till lägre kostnader
 engagera medarbetare i utvecklingen av nya arbetssätt
 arbete på olika nivåer och gemensamt på varje arbetsplats
 tydliga mål, tidsplaner och kontinuerlig uppföljning,

Akutverksamheten och operation/intensivvården är viktiga områden inom 
sjukvården. De omsluter tillsammans cirka 800 miljoner kronor årligen och har de 
senaste fem åren haft en kostnadsökning på 170 miljoner (26 procent). Utöver 
inflation och hyresjusteringar är ökningen cirka 65 miljoner.

Antalet förlossningar har ökat kraftigt de senaste åren och verksamheten 
kompenserades under 2016 för denna ökning. Sedan 2013 har antalet 
förlossningar ökat med 410, vilket är drygt 10 procent. Räknat i antal är ökningen 
mer än en förlossning per dag. 

Sjukvårdskostnad per DRG-poäng är en indikator på vårdens produktivitet, det 
vill säga hur mycket vården presterar i förhållande till vad den kostar. Däremot 
säger produktivitet inget om kvaliteten i den utförda prestationen.

DRG (diagnosrelaterade grupper) är ett grupperingssystem 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.

Inriktningsmålet är att kostnaden per DRG-poäng ska ligga i nedre kvartilen.
2015 var kostnaden per konsumerad DRG-poäng inom somatisk vård 50 654 
kronor för Region Jönköpings län. Det var femte lägsta kostnaden i riket, en 
förbättring med en position. Jämfört med 2014 minskade kostnaden i riket i fast 
pris med i genomsnitt 38 kronor, medan vi minskade med 173 kronor. Förutom 
egenproducerad vård ingår köpt vård. På grund av eftersläpning i statistiken finns 
ännu inte jämförbara värden med riket för 2016.

Specialiserad psykiatrisk vård
Nettokostnaderna för psykiatrisk vård uppgick 2016 till 738 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 1,2 procent. Den relativt låga nettokostnadsutvecklingen 
förklaras bland annat av minskade kostnader på cirka 10 miljoner för läkemedel i 
samband med patentutgångar. Resultatet för 2016 visar ett överskott på 25 
miljoner kronor, vilket är något lägre än för 2015. Det positiva resultatet förklaras 
av många olika delar där ökade intäkter för såld vård och lägre kostnader än 
beräknat för köpt vård är några. 
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Övrig hälso- och sjukvård
Nettokostnaderna för området övrig hälso- och sjukvård uppgick till 595 miljoner 
kronor, vilket är 19 miljoner lägre än budget. Området består av flera delområden 
med olika resultat, sammanlagt redovisas en ökning av nettokostnaderna med 5,4 
procent.

Smittskyddsverksamhetens kostnader ökade kraftigt under 2015 till följd av nya 
läkemedel mot hepatit C. Under 2016 har denna kostnad varit stabil till följd av 
nationella överenskommelser som ger ökad återbäring/rabatt och innebär ett 
överskott i förhållande till budget på 10 miljoner.

Ambulans- och sjuktransporter är ett av delområdena inom övrig hälso- och 
sjukvård. Nettokostnaderna har ökat med 4,5 procent och utgiftsramen har 
överskridits med 9,2 miljoner kronor vilket är i nivå med föregående år. En 
utredning pågår där ambulansorganisationen i länet ses över. Kostnaderna för 
sjukresor ligger inom budgeterad nivå.

Såld och köpt vård
Regionens intäkter för såld vård har ökat med drygt 30 procent eller 
närmare 60 miljoner under året. De största ökningarna finns inom 
vårdvalsverksamheterna, där primärvården ökat med 40 miljoner och 
ögonsjukvården med 13 miljoner kronor. Dessa intäkter ledde också till 
ökade kostnader (köpt vård) då utbetalningarna ökat till de privata 
vårdgivarna. För utskrivningsklara har intäkterna mer än dubblerats.

Tabell xx Såld vård exklusive asyl, miljoner kronor
2015 2016 Förändring

Primärvård 32,6 70,8 38,2
varav vårdval 23,5 63,2 39,7
Specialiserad somatisk vård 139,8 157,2 17,4
varav vårdval öppenvård 7,1 19,7 12,6
varav övrig öppen vård 44,0 46,0 1,9
varav sluten vård 85,5 84,0 -1,5
varav utskrivningsklara 3,0 7,4 4,4
Specialiserad psykiatrisk 
vård 13,7 16,6 2,9
varav öppen vård 6,7 7,8 1,2
varav sluten vård 6,5 8,3 1,9
Totalt 186,1 244,6 58,5

Regionens kostnader för köpt vård har ökat med 6,5 procent eller närmare 
75 miljoner kronor. Inom rikssjukvården ses en minskning som främst 
beror på färre kostsamma vårdkontakter, men också en viss minskning inom 
akut och valfri vård. Ökningen inom regionvården förklaras av ökade 
kostnader, men också av ökade volymer.
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Tabell xx Köpt vård, miljoner kronor

*Inklusive köpt rättspsykiatrisk vård i Vadstena, som är avtal inom regionvården

Asyl
Vid början av året fanns det cirka 7 000 asylsökande i länet och vid årets 
slut cirka 5 000 asylsökande. Dessa asylsökandes behov av hälso- och 
sjukvård samt tandvård har finansierats av en statlig schablonersättning. 
Ersättningen för 2016 uppgick till 90,2 miljoner kronor. Utöver 
schablonersättningen ersattes regionen även för inledande 
hälsoundersökningar, extra kostnadskrävande patienter samt för varaktig 
vård. Extra statliga flyktingmedel har kunnat användas för riktade insatser 
inom hela hälso- och sjukvården efter ansökan.

Enhetliga avgifter 
2016 infördes en enhetlig patientavgift i Region Jönköpings län. Tidigare 
har patientavgiften varierat med vårdnivå och yrkeskategori, men under 
2016 har patientavgiften varit 250 kronor för alla besök och 100 kronor för 
receptförnyelse, provtagning eller intyg. Denna förändring beräknades inför 
året ge ett tillskott på 27,5 miljoner kronor. Utfallet blev 26,3 miljoner. För 
primärvården blev resultatet exakt det beräknade, det vill säga en 
förstärkning på 32 miljoner, medan specialiserad somatisk vård och 
specialiserad psykiatrisk vård minskade sina intäkter med 5,5 miljoner 
kronor istället för den beräknade intäktsminskningen på 4,3 miljoner 
kronor. Antalet besök i primärvården har ökat även med en högre 
patientavgift. 

Läkemedelsförskrivning
Läkemedel är en viktig del i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och 
ge patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt 
att ha en kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. 

2015 2016 Förändring
Primärvård -337,8 -383,6 -45,8
Somatisk vård -672,6 -692,6 -20,0
varav rikssjukvård -220,4 -206,5 13,9
varav regionvård -379,3 -404,9 -25,6
varav vårdval ögon -34,2 -43,0 -8,8
varav privata läkare, taxa, vårdavtal med mera -38,7 -38,2 0,5
Psykiatrisk vård -90,2 -95,1 -4,9
varav riks och regionsjukvård* -85,1 -88,5 -3,4
varav privata läkare, taxa, vårdavtal med mera -5,1 -6,6 -1,5
Övrig hälso- och sjukvård -51,0 -54,6 -3,6
Handikapp och hjälpmedel -41,2 -43,4 -2,2
Övrigt -9,6 -10,8 -1,2
Summa -1 151,6 -1 225,9 -74,3

61



ÅRSREDOVISNING

RJL 2016/3676

Kostnaden har ökat med 5,5 procent eller cirka 55 miljoner kronor jämfört med 
2015. Inriktningsmålet uppnåddes 2016. Målet är att läkemedelskostnad per 
invånare, jämfört med alla landsting och regioner, ska ligga i nedre kvartilen.

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård).
(Belopp 
i mnkr)

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Diff mot 
budget 

Recept
Basläkemedel 306,9 286,8 292,3 0
Sjukhusspecifika 430,0 387,6 344,2 -17,9
Centralt finansierade* 99,5 98,3 88,2 -1,1
Summa 836,4 772,7 724,7 -19,0

Rekvisition
Slutenvård inklusive rabatter 263,0 269,9 234,5 21,5
Totalt 1 099,4 1 042,6 959,2 2,5
* Inklusive tjänstekostnad apodos

Den relativt höga kostnadsutvecklingen förklaras av ökade kostnader för flera 
olika läkemedelsgrupper. Region Jönköpings län och övriga landsting/regioner i 
Sverige har en utmaning framöver vad avser kostnadsökningen för läkemedel. 
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Aktiviteter enligt handlingsplan
Handlingsplanen utgår från uppdragbeskrivningar och handlingsplanen i budget 
och flerårsplan, man kan även innehålla aktiviteter kopplade till uppdrag som 
getts under året. Den första delen beskriver ett antal utvecklingsområden som 
gäller för hela hälso- och sjukvården. Den andra delen beskriver konkreta insatser 
inom primärvården och specialiserad vård.

Personcentrerad vård
Personcentrerad vård ger en förbättrad vård, rehabilitering och omvårdnad men 
även en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Region Jönköpings läns 
definition på personcentrerad vård är, att se och möta hela människan.  Personens 
berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig 
respekt för varandras kunskap. Region Jönköpings län strävar efter att på fler och 
nya sätt involvera patienter och närstående i hälsa- och sjukvården. Inom 
verksamheten finns flera exempel på aktiviteter inom personcentrerad vård; 
patientmedverkan i förbättringsarbete, patientstödjare, lärcaféer och självdialysens 
arbetssätt, samt inom eHälsa. 

I satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård ingår flera 
aktiviteter där patienter och invånare involveras. Region Jönköpings län deltar i 
det nationella innovationsprojektet Flippen (för att möta befolkningens behov av 
hälsa och trygghet) syftar till att stödja primärvården i att utveckla innovativa 
personcentrerade arbetssätt för att möta befolkningens behov av hälsa och 
trygghet, men även att stärka empowerment hos invånarna och frigöra resurser på 
vårdcentralen genom att synliggöra vad patienterna kan och vill göra själva och 
vad vården ska göra. 

2016 års resultat i Hälso- och sjukvårdsbarometern (tidigare Vårdbarometern) 
visar att invånarna i Jönköpings län har fortsatt stort förtroende för hälso- och 
sjukvården. Regionens resultat ligger bland de bästa i landet, se Figur X. 
Patienters erfarenheter av ett specifikt besök eller vårdtillfälle fångas via den 
nationella patientenkäten, se sid xx. 

Figur X: Vårdbarometern och hälso- och sjukvårdsbarometern 2010–2016

Procentuell andel som instämmer helt eller delvis eller anger stort/mycket stort 
förtroende. 

Vårdbarometern
Hälso- och 
sjukvårds-
barometern

2012 2013 2014 2015

2016 
(riksgenom
snittet inom 

parentes)
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Jag har tillgång till den hälso- och 
sjukvård jag behöver (instämmer 
helt/delvis)

84 85 86 85 89 (84)

Förtroende för hälso- och sjukvården 
i sin helhet i min region 
(mycket/ganska stort)

73 71 73 73 72 (60)

Förtroende för vårdcentraler i min 
region (mycket/ganska stort) 72 68 73 75 69 (60)

Förtroende för sjukhus i min region 
(mycket/ganska stort) 77 76 78 79 75 (68)

Förtroende för 1177 vårdguidens råd 
och hjälp om hälsa och vård via 
telefon, 1177

- - - - 63 (63)

Förtroende för 1177 vårdguidens råd 
och hjälp om hälsa och vård via 
webben, 1177.se

- - - - 64 (61)

I min region är väntetiderna till 
besök på vårdcentraler rimliga 
(instämmer helt/delvis)

73 72 74 76 78 (65)

I min region är väntetiderna till 
besök och behandling på sjukhus 
rimliga (instämmer helt/delvis)

52 55 55 52 66 (51)

Hälso- och sjukvårdsbarometern har från och med 2016 en mixad 
insamlingsmetod jämfört med den tidigare Vårdbarometern där datainsamlingen 
genomfördes enbart med telefonintervjuer. Förändringarna medför att det inte går 
att göra exakta jämförelser mot tidigare mätresultat i Vårdbarometern och större 
resultatskillnader mot tidigare mätningar bör ses som tendenser, snarare än 
säkerställda förändringar.

Etik och bemötande 
Vårdpersonal ställs ständigt inför val där olika etiska värden och normer utmanas, 
och etik och vårdande är därmed omöjliga att skilja åt. Etikrådets uppgift är att 
främja etisk reflektion och verka för att höja medvetenheten kring etiska aspekter 
hos medarbetare och förtroendevalda. Region Jönköpings län har under året tagit 
fram riktlinjer för ”hantering av krav på vård av viss behandlare inom hälso- och 
sjukvården”. Av dessa framgår att patienter visserligen har rätt att framföra 
önskemål om att få träffa en viss läkare eller annan vårdpersonal, men inte rätt att 
ställa diskriminerande krav på att bli behandlade av personal av ett visst kön, 
etniskt ursprung, trosuppfattning eller liknande.
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I uppdraget för etikrådet ingår även att verka för att personalen ständigt möter 
vårdsökande och befolkning med respekt för den enskildes behov och personliga 
integritet. Bemötandeaspekter utgör även en av byggstenarna i regionens 
utvecklingsarbete och satsningen på personcentrerad vård. I medarbetare- och 
säkerhetsenkäten 2016 framkom att 97 procent av medarbetarna instämmer i att 
man på deras arbetsplats bemöter patienter och kunder väl. Patienternas syn på 
bemötande och emotionellt stöd framgår av tabell X.

Tabell X: Procentuell andel positiva svar i den nationella patientenkäten 2016

Specialiserad 
somatisk 
öppen vård

Specialiserad 
somatisk 
sluten vård

Akut-
mottagningar

Hade du möjlighet att vid behov få 
känslomässigt stöd från vårdpersonalen (t 
ex om du kände oro, rädsla, ångest eller 
motsvarande)?

81 78 69

Om du kände obehag beträffande din 
sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din 
medicinering/behandling bemöttes du 
med medkänsla och omsorg?

87 86 80

Bemötte vårdpersonalen dig med 
medkänsla och omsorg? 94 92 84

Kände du dig bemött med respekt och 
värdighet oavsett: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder?

96 95 91

Om du ställde frågor till personalen, 
svarade personalen med medkänsla och 
engagemang?

92 89 80

Existentiell hälsa och andlig vård
Den personcentrerade vården med målet att se och möta hela människan innefattar 
även ett ansvar för människors existentiella behov och hälsa. Existentiell hälsa 
utgör ett växande fokusområde inom folkhälsoarbetet som också knyter an till 
utvecklingsområdet ”hälsa för livet”. Kultur på recept, hälsocafé, 
självhjälpsgrupper och samtalsgrupper som utgår från WHO:s grundstenar för 
existentiell hälsa utgör konkreta former av intervention. Existentiell hälsa har 
också uppmärksammats i flera konferenser och seminarier under året. Andlig vård 
är ett samlingsbegrepp för insatser som bedrivs inom hälso- och sjukvården av 
företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar. Utöver kristen andlig 
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vård inom Sjukhuskyrkan har även muslimsk och buddhistisk andlig vård 
etablerats i länet. 

E-hälsa
E-hälsa är en viktig del i arbetet mot en ökad personcentrering och det har under 
året skett en fortsatt utveckling av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Stöd och 
behandling via nätet ökar tillgängligheten då patienten kan genomföra 
behandlingen när och var det passar dem bäst. I Region Jönköpings län har 390 
patienter fått KBT-behandling via internet under 2016. I Journalen via nätet har 
fler informationsmängder tillgängliggjorts enligt plan. Detsamma gäller för 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Dessutom finns nu också informationsmängder 
från habiliteringscentrum, kurator och psykologer samt från psykiatriska 
klinikerna. Tillväxtkurva och webbtidbok för barnhälsovården har införts i hela 
länet. Antal avbokningar har redan sjunkit som ett resultat av bra arbete kring 
schemaläggning i barnhälsovårdens tidbok, vilket ger fler lediga tider att boka om 
till. På 1177 Vårdguiden på webben sker en löpande utveckling av det 
redaktionella innehållet, i kontaktkort samt funktionen hitta och jämför vård.

Några vårdcentraler i Region Jönköpings län var först i landet med att erbjuda 
distansbesök via Internet och det har lockat många invånare i och utanför länet att 
prova den nya tjänsten. Under 2016 har totalt cirka 21 400 distansbesök 
registrerats.

För att ge invånare och medarbetare i vården förutsättningar att dra full nytta av, 
och använda e-hälsotjänsterna optimalt, sker utveckling, förbättring och 
effektivisering av användningen av Cosmic och sjukvårdens övriga IT-stöd 
kontinuerligt. Målbilden är att

 se det kliniska arbetet och dokumentation/informationshantering som en 
helhet

 struktur, standardisering och systematiserat arbetssätt för att uppnå 
säkerhet och kvalitet

 informationen ska finnas tillgänglig i realtid
 informationen ska fungera som beslutstöd i löpande arbete
 informationen ska ge underlag för uppföljning och utveckling

För samverkansprojekten i Kundgrupp Cosmic (nio kunder) samt eSPIR 
(samverkande processer i sydöstra sjukvårdsregionen) är målsättningen att skapa 
förutsättningar för likvärdig konfigurering av Cosmic. Detta för att öka 
möjligheten att ställa gemensamma krav mot leverantören, underlättar för 
personal och studenter som rör sig mellan landstingen och ökar patientsäkerheten 
genom enhetlig användning av systemet.

Under 2016 påbörjades förberedelserna för uppgradering till Cosmic R8.1, 
införande av ett nytt gränssnitt och nya översikter, ny uppmärksamhetssignal, ny 
läkemedelsmodul samt nya presentationsvyer. Detta är den största uppgradering 
sedan systemet infördes och planen är driftsättning i oktober 2017. 
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Under året startade även förberedelser för införandet av ett nytt 
operationsplaneringssystem (planerat införande våren 2017) och ny 
vårdplaneringsfunktion, Link (planerad pilot i februari och breddinförande i april), 
införandet av psykiatrins beslutsstöd (planerat införande våren 2017). Utöver detta 
driftsattes 13 nya processer för att standardisera vårdförloppen för cancer. 
Självbetjäning på tre pilotenheter och basutbud för webbtidboken i primärvården 
infördes. 

1177 Vårdguiden på telefon är en del av vårdkedjan/vårdprocessen för Region 
Jönköpings län. Nationella mål för tjänsten är att minst 85 procent av 
invånarsamtalen till 1177 Vårdguiden på telefon blir besvarade. I Region 
Jönköpings län blir 71 procent besvarade. Under 2016 besvarades drygt 160 000 
samtal. Medelväntetiden för besvarade samtal har varit 15 minuter (mål 5 
minuter), baserat på hela dygnet. De längsta väntetiderna är på helger och vissa 
kvällar. Av dem som varit i kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon uppger 92 
procent att de följt råden de fick (mål 75 procent).

Enligt den nationella mätningen av NöjdKundIndex (NKI) hösten 2016 är 
invånarna nöjda med 1177 på telefon i Jönköpings län. Väntetiderna i telefonkön 
är enligt prioriteringsanalysen den faktor som är viktigast att förbättra. Under året 
har två piloter genomförts inom projektet Nationell samverkan för att korta 
väntetiderna genom utökad samverkan i den nationella telefonkön. Planen är att 
den nationella samverkan kommer i drift under 2017. Samverkan ökar också 
möjligheten att få tillgång till språktjänsten (rådgivning på olika språk). 

Förebyggande och planering

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Under året har en rad insatser utvecklats kopplat till den regionala strategin och 
handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. Exempel på genomförda aktiviteter i handlingsplanen 2016–2017 
är metod- och statistikstöd för skolornas hälsoarbete, start av lärcaféer för unga 
vuxna och självhjälpsgrupper, hälsokommunikation för nyanlända, uppbyggnad 
av nätverk inom hälsoekonomi, förebyggande insatser för äldre samt utveckling 
av rehabiliterande insatser med ett hälsofrämjande fokus. Majoriteten av 
insatserna sker i samverkan mellan länets kommuner, frivilligorganisationer, 
föreningsliv, myndigheter med flera.

Inom Kultur för hälsa har följande verksamheter har genomförts:

 Dans för dig med Parkinson (fortsätter på Kulturhuset Spira)
 Arbetet med att främja läsande via Språklustprojektet.
 Dansa utan krav! Dansinsats för tjejer 13–19 år med psykosomatiska 

besvär har fortsatt att spridas i länet och visar på goda resultat. 
 Utbildning av konstnärliga ledare i Freja-metodiken har genomförts i 

södra länsdelen. Syftet är att möjligöra för fler unga med autism att delta i 
Freja-grupp.
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 Workshop i praktisk övning av Vem är jag – En arbetsbok om identitet 
och självbild

 Slingan. En kultur- och naturpromenadslinga runt Länssjukhuset Ryhov 
utvecklas fortlöpande. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har anlitats för 
att följa hur verksamheten utvecklas. 

Arbetet inom Insikt/Utsikt – för ett län fritt från alkohol och drogrelaterade 
skador har utvärderats. En ettårig förlängning av handlingsplanen har skett för att 
hamna i fas med den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och 
tobak). En ny handlingsplan presenteras under 2016. Handlingsplan för sexuell 
hälsa reviderades 2014, omarbetades 2015 och fastställdes 2016.

Utvecklingen av ett samlat stöd för barns och unga vuxnas psykiska hälsa har 
fortsatt under året. Stödet för barn och unga innefattar A perfect lover, Dansa utan 
krav, DISA-metoden, Freja musikteater, Mindfulness och Vem är jag – En 
arbetsbok om identitet. En välbesökt workshop genomfördes för personer som 
möter barn och unga där de fick ta del av ovan nämnda metoder som främjar 
psykisk hälsa hos barn och unga.

More to life-samtalscaféer, som vänder sig till unga vuxna 20-29 år, har under året 
fortsatt att utvecklas och inbegriper förutom förbättringsmetodik, hälsofrågor, 
relationer, självkänsla och livskvalitet samt hur invanda mönster kan förändras 
och att tanke, känsla och handling hör ihop.

Elevhälsans hälsosamtal har utvecklats i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och skolhuvudmännen i Jönköpings län.

Aktiviteterna i handlingsplanen Handlingsplan Våld i nära relationer 2015–2018 
följs. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd har 
utbildningar genomförts. Mottagningen för våldsutövare, ATV (alternativ till 
våld), är länsövergripande och en pilot är påbörjad i Jönköping för att även kunna 
ta emot våldsutsatta.

Egenvård och prevention har stor betydelse för att åstadkomma bästa möjliga 
hälsa. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
innehåller rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att 
stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig 
fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 86 procent av de tillfrågade i Hälso- 
och sjukvårdsbarometern anger att de ser positivt på att vårdpersonal diskuterar 
levandsvanor och 88 procent tycker att sjukvården ska stödja patienterna att ändra 
sina vanor.

Region Jönköpings län är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
och finns representerad i flera nationella temagrupper.

Vårdprevention 
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Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt och förebyggande arbetssätt 
inom fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. Målet är att ingen skada 
som går att undvika ska uppstå under vårdtiden på sjukhuset eller i hemmet. 
Samtliga personer inom relevanta enheter riskbedöms genom evidensbaserade 
instrument. Trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen följs upp via Senior 
alert och punktprevalensmätningar. Resultaten analyseras på verksamhetsnivå. 

Under 2016 har två utbildningar i vårdprevention genomförts för undersköterskor 
och sjuksköterskor på Länssjukhuset Ryhov. Under utbildningarna har deltagarna 
tränat praktisk vårdprevention inom områdena fall, trycksår, munhälsa och 
nutrition.

Rehabilitering
Rehabiliteringens inriktning att ta tillvara individens resurser och utveckla dessa 
är en mycket viktig del i vården.

Rehabilitering – återgång i arbete 
Rehabkoordinatorns funktion har stärkts. Detta för att förebygga sjukskrivningar 
och underlätta för patienter att återgå i arbete, men också för att öka samverkan 
både internt och med externa aktörer. Rehabkoordinatorer finns på varje 
vårdcentral samt klinik med hög sjukskrivningsfrekvens. Insatser har också skett 
för att sjukskrivning ska ses som en del av vård och behandling samt för att öka 
kunskapen om jämställda sjukskrivningar inklusive våld i nära relationer. 
Försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk del i AT- och ST-
läkarutbildningarna och läkarmöten hålls regelbundet på vårdenheter om 
sjukskrivningar och försäkringsmedicin. Psykisk ohälsa och långvarig smärta är 
de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Särskilda satsningar görs för att erbjuda 
behandlingsmetoder för dessa grupper.

Försäkringsmedicinska utredningar som beställs av Försäkringskassan utförs av 
Rehabiliteringsmedicin, Försäkringsmedicin i Nässjö, som också utifrån särskilda 
kriterier, utför fördjupade teambaserade funktions- och aktivitetsbedömningar åt 
Regionens vårdenheter.

Projektet Grön rehabilitering har under året medfinansierats via 
samordningsförbundet. Verksamheten utgår från Tenhults naturbruksgymnasium 
och har inriktat sig på en målgrupp med svår stressrelaterad ohälsa. 
Resultatuppföljningen visar goda resultat när det gäller att gå tillbaka till 
arbete/sysselsättning samt minskade utmattningssymtom. Även utvärdering av en 
pilot för grön rehabilitering i Uppgränna visar på goda resultat avseende 
självskattad hälsa, symptom, sjukskrivning och återgång i arbete.

Kultur på recept har under året genomförts i tio av länets kommuner. Resultatet 
visar en förbättrad självskattad hälsa och minskade symtom av ångest, depression 
och stress samt minskning av sjukskrivning och ökat återgång i arbete för dem 
som deltagit. Sedan starten 2014 har 26 grupper genomförts. Implementering av 
framtagen samverkansmodell med länets kommuner pågår. Kultur på recept, som 
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byter namn till kulturunderstödd rehabilitering, fortsätter under 2017 och kommer 
då att ingå i en forskningsstudie.

Samverkan 

Samverkan med kommunerna
Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner inom flera områden och 
samverkan utvecklas ständigt. En gemensam värdegrund ligger till grund för 
arbetet. Enligt Ledningssystem för samverkan sker samverkan huvudsakligen 
inom tre strategiområden; barn och unga, psykiatri och missbruk samt äldre. I alla 
strategigrupper ingår representanter från primärvård, specialistvård och 
kommunerna. Strategigrupperna identifierar utvecklingsbehov i samverkan inom 
sina respektive områden. Kontinuerlig kommunikation mellan strategigrupper, 
länsdelsgrupper och arbetsgrupper pågår för att identifiera utvecklingsbehov och 
implementera utvecklingssatsningar i länet.

Under hösten 2016 påbörjades ett utvecklingsprojekt Trygg och säker vård och 
omsorg i samverkan mellan regionen och länets kommuner. Arbetet omfattar 
samtliga strategiområden. Satsningen ingår som en del i Tillsammans för bästa 
möjliga hälsa och jämlik vård. Arbetet syftar främst till att förbättra och 
möjliggöra en mer sammanhållen vård och omsorg. Projektet utgör också 
förberedelsearbete för kommande lagstiftning Samverkan vid utskrivning från 
slutenvård samt införande av nytt IT-stöd vid vårdplanering och 
informationsöverföring, Cosmic Link.

Samverkan kring äldre 
Strategigrupp Äldre har i sin handlingsplan prioriterat att fortsätta det långsiktiga 
arbetet med områdena som ingick i den nationella satsningen Bättre liv för sjuka 
äldre: Sammanhållen vård och omsorg, Äldre och läkemedel, Palliativ vård och 
Demens är exempel på områden där arbete genomförts. Under 2016 genomfördes 
utbildningar i beslutsstöd för drygt 500 sjuksköterskor i hemsjukvård som syftade 
till att kvalitetssäkra bedömningar och bidra till att patienter får vård på rätt 
vårdnivå. En gemensam processgrupp för rehabilitering efter stroke arbetar med 
gemensamma kvalitetsområden. Utveckling av den palliativa vården är andra 
områden där kontinuerligt utvecklingsarbete pågår. Ett gemensamt 
läkemedelsprojekt i Nässjö kommun för att förbättra läkemedelshanteringen för 
patienter med kommunal hemsjukvård avslutades under 2016. Nu pågår arbete 
med att till övriga kommuner sprida de effektiva arbetssätt för 
läkemedelshantering och uppföljning som identifierades. En välbesökt strategi- 
och nätverksdag Nyfiken på Esther genomfördes, denna gång i Värnamo, som ett 
led i det pågående arbetet med att sprida goda exempel och lära av varandra.

Barnhälsovården
Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, utveckling och 
trygghet. Alla barn ska få tillgång till hälsobesök och vaccinationer. 
Barnhälsovården har rutiner för att erbjuda alla barn som är 0–5 år barnhälsovård. 
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I de flesta av länets kommuner drivs barnhälsovården på familjecentral. 
Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet som 
formulerats i Vägledning för barnhälsovården (Soc 2014-4-5). Barnhälsovården 
fortsätter arbetet med tidig upptäckt och insats vid avvikelser i utvecklingen av 
kommunikation/samspel eller tecken på psykisk ohälsa hos barn. Barnhälsovården 
har tillsammans med Regionbibliotek Region Jönköpings län fortsatt 
utvecklingsarbetet Språklust som syftar till att lägga grunden för en god 
språkutveckling hos alla barn i länet. Barnhälsovården arbetar med att förebygga 
övervikt och fetma. Det finns en röd tråd genom barnhälsovårdprogrammet för 
hälsofrämjande levnadsvanor med råd om insatser. 

Familjecentraler och ungdomsmottagningar 
Grundtanken med familjecentraler är att etablera ett lokalt och brett stöd till 
barnfamiljer. I familjecentralen samordnas arbetet mellan barnhälsovård, 
kvinnohälsovård, öppen förskola och socialtjänstens rådgivande verksamheter. 
Genom samverkan mellan de olika verksamheterna och deras olika yrkesgrupper 
utvecklas ett enhetligt förhållningssätt till samhällets stöd för barnfamiljer. Det 
finns 18 familjecentraler i länet och under 2016 invigdes en ny familjecentral på 
Rosenlund i Jönköping. Fler familjecentraler planeras under kommande år. 
Verksamhetsuppföljning av familjecentralsarbetet genomförs med stöd av den 
framtagna modellen för uppföljning.

Det finns ungdomsmottagning i 10 av länets 13 kommuner. Under 2016 har 
ungdomsmottagningarnas arbete för första gången följts upp med hjälp av de 
kvalitetsindikatorer som arbetats fram i samverkan med personal och ungdomar. 
På uppdrag av REKO inleddes en utredning om hur ungdomsmottagningarna ska 
organiseras för att på bästa sätt bidra till jämlik hälsa och vård för ungdomar i hela 
länet.

Barnahus
Barnahus i Jönköpings län är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, 
barnmedicin, rättsmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid misstanke 
om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i åldern 0–18 år. 
Barnahus har två övergripande mål; dels att stärka barnets rättigheter och ge 
barnen bättre stöd, dels att höja kvaliteten på genomförda utredningar så att 
domstolarna på bättre grunder kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän. Under 
året har 345 ärenden från länets alla kommuner hanterats i samråd, varav 247 
ledde till barnförhör och 39 läkarundersökningar har genomförts. Planering av 
inrättandet av ett barnskyddsteam pågår.

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
Strategigrupp barn och unga har i samverkan bland annat arbetat fram och fått tre 
Fakta-dokument godkända för barns och ungdomars psykiska hälsa. Införandet 
beräknas vara helt genomfört under 2017. Barn- och ungdomshälsans mottagning 
i Värnamo öppnade under 2016 och innebär att första linjens verksamhet för barn 
och ungdomar med psykisk ohälsa är utbyggd i hela länet. Uppföljning av 
gemensamma verksamheter görs och rutiner för avvikelsehantering har tagits fram 
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och implementeringsarbete pågår. En överenskommelse gällande 
läkarundersökning och tandvårdsundersökning för barn och unga som placeras i 
familjehem eller i hem för vård och boende (HVB) har tagits fram och ska 
implementeras under 2017. 

Patientsäkerhet
Patientsäkerhet är ett utvecklingsområden, med ambitionen resultat i världsklass. 
Det övergripande målet är att minska antalet vårdskador. En ny strategi för arbetet 
med patientsäkerhet i Region Jönköpings län har tagits fram för införande under 
2017. Säker vård – alla gånger är det strategiska angreppssättet för struktur för 
verksamheternas arbete. Patientsäkerhetsdialoger har under 2016 genomförts i alla 
verksamheter. De flesta verksamheter redovisar bra aktiviteter inom relevanta 
områden. Region Jönköpings län sammanfattar sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse. 

Standardiserade arbetssätt och specialisering
I sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och 
Landstinget i Kalmar) finns ett samarbete för processen kring mottagande och 
införande av nationella riktlinjer i samverkan med Socialstyrelsen. Sakkunniga 
från sjukvårdsregionen deltar i Socialstyrelsens arbete, gemensamma seminarier 
genomförs för avstämning av nya preliminära riktlinjer i förhållande till praxis i 
sjukvårdsregionen och gemensamma yttranden lämnas därefter av 
samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet fokuserar därefter på 
att överbrygga praxisskillnader, stödja kompetensutveckling och arbete med nya 
och uppdaterade vårdprogram i syfte att åstadkomma en god och lika vård i 
sydöstra sjukvårdsregionen. Som stöd för den administrativa processen har 
sjukvårdsregionen etablerat en grupp som säkerställer och är ett administrativt 
stöd i processens olika faser. 

2016 har arbete med nationella riktlinjer för Multipel Skleros (MS) och Parkinson 
genomförts och resulterat i slutliga riktlinjer. Arbetet med revidering av 
riktlinjerna för demens, depression och ångest har påbörjats. Dessutom har 
förberedande arbete och planering inför kommande riktlinjeprojekt inom 
områdena stroke, schizofreni, sjukdomsförebyggande metoder, epilepsi, 
endometrios, psoriasis samt viss komplettering av riktlinjerna för diabetes startat 
under året.

Nationella programråd
Under 2016 har ett flertal aktiviteter genomförts i nationella programrådet som 
fått genomslag i sjukvårdsregionen. Inom programrådet för diabetes har till 
exempel arbete med införande av framtagna kunskapsunderlag fortsatt och 
kanaliserats via det regionala diabetesrådet. Inom stroke har ett stort arbete 
genomförts för att skapa förutsättningar för jämlikt införande av trombektomi.

Ett projekt för triangelrevision (tvärprofessionella team utvärderar varandras 
strokeenheter) ska starta och kontakt är etablerad med flera av sjukvårdsregionens 
regionala medicinska programgrupper (RMPG). För att stödja det regionala 
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arbetet betonas kopplingen mot nationella programråd i uppdragsbeskrivningen 
för sjukvårdsregionens RMPG.

Regionalt metodråd
Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen har till uppgift att identifiera och granska 
nya metoder (exklusive läkemedel) som står inför ett eventuellt införande i 
vården. Även metoder inom omvårdnad, rehabilitering och prevention är aktuella. 
Metodrådet ska också granska existerande metoder som eventuellt bör avvecklas.

Utvärdering av vetenskaplig evidens ska ske ur ett medicinskt-, hälsoekonomiskt-, 
etiskt-, samhälleligt- och patientperspektiv. Samverkan sker med övriga HTA-
organisationer (Health technology assessment) och SBU (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering). Under 2016 har fyra utvärderingar fastställts och 
publicerats på sydöstra sjukvårdsregionens webbplats 
(http://plus.rjl.se/sydostrasjukvardsregionen).

Kunskapsstöd
En gemensam struktur för arbetet med vårdriktlinjer för specialiserad och 
högspecialiserad vård, har utarbetats inom sydöstra sjukvårdsregionen. Det skapar 
förutsättningar för en mer jämlik hälso- och sjukvård och möjliggör jämförelser 
inom både länet och inom sjukvårdsregionen. Kunskapsstödet baseras på 
nationella kunskapsunderlag, men ges en lokal och praktisk prägel och är ett led i 
arbetet med nationell kunskapsstyrning.

En utveckling av Fakta-arbetet för att etablera ett nationellt kliniskt kunskapsstöd 
sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges 
övriga landsting/regioner, samt i sydöstra sjukvårdsregionen. I det prioriterade 
regionarbetet ingår även att utveckla Cosmic gemensamt.

Kvalitetsregister
Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum i Sverige 
med uppgiften att samverka med, stödja och utveckla sjukvårdens nationella 
kvalitetsregister. RCSO har särskild kompetens inom områdena patientmedverkan 
och patientrapporterade mått och förbättringskunskap.

För närvarande är tolv Nationella Kvalitetsregister anslutna till RCSO. 
Registercentrum sydost har även uppdraget som nationell resurs avseende PROM 
(Patient Reported Outcome Measures). Mätning med PROM är bland annat ett 
verktyg för att öka patientmedverkan i vården och bättre ta tillvara patienternas 
kunskaper och erfarenheter i utvecklingsarbetet.

2016 har flera workshopar och andra sammankomster genomförts för att sprida 
kunskap om kvalitetsregisterarbete för både verksamhetsutveckling och forskning. 
Stöd har getts till de tolv register som är anslutna inom områden som allmän 
registerkunskap, utvecklingsdialog, patientmedverkan och patientrapporterade 
mått, förbättringskunskap, datakvalitet och datapresentation, statistik och 
epidemiologi samt forskning.
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Cancervård – regionalt cancerarbete 
Målsättningen för cancervården inom sydöstra sjukvårdsregionen är formulerat 
som ett antal löften till patienter och medborgare. Arbetet med dessa löften 
fortsätter och en rapport belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och 
utveckling över tid. Löfte ett har under 2016 fått en ny lydelse; Patienten ska få 
påbörja utredning och adekvat behandling inom högst fyra veckor, i de fall 
standardiserade vårdförlopp inte anger annat. Redovisning av 

Generellt oavsett diagnos märks förbättringar inom cancervården i 
sjukvårdsregionen. De flesta diagnosområden har behov av fortsatt arbete med 
processen för att nå de mål som eftersträvas. Arbetet baseras på den strategiska 
planen för cancervården som Regionalt cancercentrum (RCC) Sydöst tagit fram. 
Inom ramen för den är det också fokus på arbetsfördelning/ nivåstrukturering, 
cancerrehabilitering och prevention och förebyggande arbete samt strategisk 
kompetensförsörjning.

RCC har under året varit delaktig i besvarande av remiss avseende nationell 
nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancervården. Samtidigt har en 
handlingsplan tagits fram för sjukvårdsregional nivåstrukturering.

Multidisciplinära konferenser (MDK) är en viktig men resurskrävande aktivitet 
inom cancersjukvården. Inom ramen för RCC Sydöst har ett projekt startats i syfte 
att ta fram gemensamma riktlinjer för MDK i sjukvårdsregionen – före, under och 
efter behandling.

Standardiserade vårdförlopp
Sedan 2015 har RCC Sydöst engagerat sig i utformning av standardiserade 
vårdförlopp (SVF) för olika cancertyper och införande av kliniska applikationer, 
organiserade inom varje region/landsting i sydöstra sjukvårdsregionen. Under 
2016 infördes ytterligare SVF inom fler diagnosområden enligt den plan som 
tagits fram. Samtliga landsting och regioner inom sjukvårdsregionen fick del av 
statliga medel för att målen uppfyllts.

Under 2016 har checklistan som används vid start och införande av 
standardiserade vårdförlopp justerats något. Undanträngning har varit i fokus och 
arbete med att ta fram en modell och struktur för resultatåterkoppling till 
respektive diagnosbaserad processgrupp har påbörjats. Den resultatåterkoppling 
som är framtagen innehåller tre perspektiv; patientupplevelser/-synpunkter från 
patientenkäten PREM (Patient Reported Experience Measures), 
kvalitetsindikatorer för respektive förlopp samt antal inkluderade och ledtider 
utifrån nuläge.

Ny överenskommelse har träffats för att under 2017 införa SVF för tio nya 
diagnoser, bland annat livmoderhalscancer, njurcancer och sarkom. Målet med 
överenskommelsen är en förbättrad tillgänglighet genom kortare väntetider och 
minskade regionala skillnader. I första hand ska vårdförloppet kortas från det att 
välgrundad misstanke om cancer föreligger till dess att behandlingen startas.
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Onkogenetisk verksamhet
Onkogenetiska mottagningen finns vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. 
Till mottagningen remitteras patienter och anhöriga som är i behov av 
onkogenetisk utredning. Mottagningen ansvarar för initial bedömning, utredning, 
information, rådgivning och uppföljning samt är ett kunskapsstöd till klinikerna. 
Samverkan sker med den onkogenetiska mottagningen vid Universitetssjukhuset i 
Linköping vid högspecialiserade utredningar.

Minskad över- under och felanvändning

Läkemedelsanvändning
I en jämförelse, sammanställd av SKL, mellan landsting och regioner baserat på 
ett urval av indikatorer placerar sig Region Jönköpings län på tredje plats inom 
området läkemedelsbehandling. Detta trots att Region Jönköpings län, för en 
indikator som ingår i denna jämförelse, har högst andel 75 år och äldre som har tio 
eller fler läkemedel. En handlingsplan har tagits fram innehållande flera åtgärder 
för att förbättra resultatet.

Med mål om ökat samarbete har Läkemedelsgruppen för sydöstra 
sjukvårdsregionen (LäSÖ) bildats. Arbetet i LäSÖ fortsätter enligt beslutad 
handlingsplan av sydöstra sjukvårdsregionens regionsjukvårdsledning (RSL). 
Samarbete med Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) och NT-rådet 
(nya terapier) har utvecklats.

Flera positiva effekter presenterades i sammanfattningen av projektet Optimerad 
läkemedelshantering i ordinärt och särskilt boende. Trots detta finns flera viktiga 
områden att fortsätta utveckla: 

 Helhetssyn på läkemedelsprocessen över huvudmannagränserna – 
gemensam målbild.

 Förbättrad samverkan mellan primärvård och kommuner.
 System för strukturerad uppföljning av läkemedelsbehandling.

Rutinen för hantering av resursförstärkning för mycket kostnadskrävande 
läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer har tillämpats. Ett syfte med 
denna rutin är att skapa ett ordnat jämlikt införande av nya kostnadskrävande 
läkemedel.

Under 2016 har ett nytt arbetssätt införts inom medicin och geriatrik (Eksjö och 
Värnamo), vilket innebär en ökad närvaro av farmaceut på vårdenheterna. 
Farmaceut gör läkemedelsavstämning med patient i samband med inskrivning, 
fyller på läkemedelsvagnar och bistår med att dela dosetter till patienter vid 
utskrivning samt säkerställer att läkemedel finns tillgängliga på enheten. Med 
ovanstående arbetssätt blir farmaceuten en del av vårdteamet och finns på plats för 
läkares och sjuksköterskors läkemedelsfrågor. Det nya arbetssättet har varit en del 
av enheternas arbete med RAK (rätt använd kompetens).
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Läkemedelskommittén antog 2016 riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel 
som kan köpas receptfritt. 

Snabbare spridning – jämlik vård

Jämlik hälsa och vård
Av tillfrågade i Hälso- och sjukvårdsbarometern anger 67 procent att vården ges 
på lika villkor utifrån vårdbehov. Region Jönköpings län arbetar för en jämlik 
hälsa och att vård ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor. Grupper med 
särskilda behov och insatser uppmärksammas inom olika områden. Till grund för 
detta ligger FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar.

Utbildning i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och 
hbtq-diplomering erbjuds samtliga verksamheter inom organisationen med särskilt 
fokus på de verksamheter som möter ungdomar och unga vuxna. Från hösten 
2016 erbjuds även våra samarbetspartners i länet som finns inom områdena hälso- 
och sjukvård, vård- och omsorg, elev- och studenthälsa samma koncept. 

Under året har ett flertal utbildningsinsatser gjorts i olika verksamheter och 
föreläsningsserie om transpersoners situation med stöd från socialstyrelsen för 
personal och allmänhet genomfördes. Regionen deltog i Jönköpings Pride-parad 
och anordnade aktiviteter/information på vårdcentraler inför paraden och på 
paraddagen i Jönköping.

Det finns behov av anpassad information som rör hälsa och svensk sjukvård för 
personer med utländsk bakgrund. Under 2016 rekryterades fyra 
hälsokommunikatörer, samtliga med en medicinsk bakgrund eller motsvarande. 
Deras målsättning är att öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed 
förbättra hälsotillstånd och livskvalité hos nyanlända. De använder sig av sitt 
modersmål (arabiska, somaliska, tigrinja och dari) och sin kulturkännedom i olika 
hälsofrämjande aktiviteter som riktas till asylsökande och/eller nyanlända. 
Aktiviteterna sker i dialog med deltagarna och varvas med studiebesök. Insatsen 
är en del av handlingsplanen för jämlik hälsa, Tillsammans för jämlik hälsa och 
ett bra liv i Jönköpings län, samt länets integrationsstrategi.

Handlingsplan specifikt för primärvård 
I primärvården har vårdenheterna ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande på ett systematiskt sätt. Samtal om levnadsvanorna ska 
vara en naturlig del i patientmötet. Vårdenheten ansvarar också för 
hälsofrämjande insatser i samverkan med kommuner, intresseorganisationer och 
andra aktörer i närområdet. Arbetet med vårdenheternas systematiska 
förbättringsarbete fortgår med syfte att minska skillnaderna i hälsa. 
Förbättringsarbetena syftar också till att bidra till förflyttning från vård till 
hälsofrämjade insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna 
själva.
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Satsningen på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete har fortsatt. 
Vårdcentralerna har fortsatt stödja goda levnadsvanor genom att erbjuda och 
genomföra hälsosamtal.

Utifrån antagna länsövergripande riktlinjer har lokala överenskommelser 
utarbetats för vård och stöd till personer som har ett riskbruk eller missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel. Lokala överenskommelser har implementerats och dessa 
beskriver ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
samt hur samverkan mellan dessa är utformad. Fortsatt kompetens- och rutinstöd 
har erbjudits för att stödja arbetet utifrån gällande riktlinjer.

Tillgängligheten till länets vårdcentraler var 2016 topp tre i Sverige. Samtliga 
vårdcentraler uppfyllde kraven på tillgänglighet enligt den nationella vårdgarantin, 
och 90 procent av nybesöken skedde inom fem dagar. Länets invånare gjorde i 
genomsnitt cirka tre besök på vårdcentralen, knappt hälften var besök hos läkare. 

Länets vårdcentraler attraherar även invånare i andra län. I december hade 1 749 
personer som är folkbokförda i andra län med stöd av patientlagen valt en 
vårdcentral i Jönköpings län. Hur många av våra har sökt andra vårdcentraler

Det stora antalet asylsökande människor som kommit till Sverige och Jönköpings 
län innebar ökade insatser för flera vårdcentraler också under 2016. Sammanlagt 
gjorde vårdcentralerna 3 481 inledande hälsoundersökningar av asylsökande. 
Antalet läkarbesök för asylsökande var 9 112 och besöken till andra 
personalkategorier 12 125.

Regionens förstärkning av primärvårdsbudgeten med 30 miljoner kronor har 
använts för att stimulera förbättringar av läkarmedverkan i barnhälsovården, 
tillgänglighet till psykosocialt team, samordning av vården av de mest sjuka samt 
utökade öppettider.

Samtliga vårdcentraler har vårdsamordnare på plats och en höjd medvetenhet och 
kunskap om de mest sjuka invånarna som vårdcentralen ansvarar för. Under 
hösten genomförde primärvårdsenheten dialogbesök på vårdcentralerna i syfte att 
stärka och förtydliga rollen som samordnare.

Tillgängligheten till psykosocialt team har förbättrats under 2016. 35 procent av 
nybesöken har skett inom fem dagar jämfört med 23 procent 2015. Antalet 
nybesök till psykosocialt team har ökat med 10 procent under samma period.

Vårdcentralernas läkarmedverkan i barnhälsovården har ökat. 29 av länets 46 
vårdcentraler bemannade barnhälsovården med totalt cirka 7400 läkartimmar 
2016.

Sju av länets vårdcentraler fick särskild ersättning för att de utökat sina öppettider 
utöver kravet att hålla öppet mellan klockan 8 och 17 på vardagar.
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I mars 2016 övergick vårdcentralen Familjeläkarna i Forserum till att vara en filial 
under Bräcke Diakoni Nyhälsan i Nässjö. I mitten av augusti öppnade Eksjö 
vårdcentral en ny filial i Kvarnarpsområdet. I slutet av 2016 fanns 46 
vårdcentraler i Jönköpings län – 15 i privat regi och 31 inom Vårdcentralerna Bra 
Liv. 26 procent av länets invånare har valt vårdcentral som drivs i privat regi och 
74 procent har valt vårdcentral som drivs av Vårdcentralerna Bra Liv.

Vårdcentralerna är fortsatt attraktiva arbetsplatser för ST-läkare. I slutet av 2016 
fanns totalt motsvarande 120 heltidsanställda ST-läkare på 36 vårdcentraler. 

Inom ramen för utvecklingsarbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård pågick hela året omfattande arbete att identifiera och testa nya 
arbetssätt för att stärka primärvården som bas i hälso- och sjukvården. I ett 
pilotprojekt provade nya rutiner för att ta hand om patienter på primärvårdsnivå på 
tre vårdcentraler i Jönköpings kommun istället för på akutmottagningen.

Vid kvalitetskonferensen Utvecklingskraft primärvård i december redovisade 
samtliga vårdcentraler varsitt systematiskt förbättringsarbete. 

Handlingsplan specifikt för specialiserad somatisk vård
Samverkan inom Region Jönköpings läns verksamhetsområden har fortsatt och 
under året beslutades att de två verksamhetsområdena Psykiatri och rehabilitering 
och verksamhetsområde Medicinska diagnostik skulle bilda ett 
verksamhetsområde – Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Förändringen 
genomfördes från årsskiftet 2016-2017. 

Verksamheten inom den somatiska vården har haft fokus på att klara uppdraget att 
skapa bästa möjliga hälsa och jämlik vård till invånarna i länet och samtidigt 
minska kostnaderna. Uppdraget har också varit att minska antal vårdtillfällen och 
vårdplatser i sluten vård, inom ramen för tre akutsjukhus. Antalet vårdplatser är 
nu i nivå med inriktningen i den åtgärdsplanen som gjordes utifrån kartläggning 
och analys 2014. 

Antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter har under hösten ökat inom 
den somatiska vården. En anledning bedöms vara att antalet patienter som är 
utskrivningsklara och väntar på en plats i kommunen fortsatt är hög. En annan 
anledning är att en del vårdplatser tidvis inte kunnat hållas öppna på grund av 
svårighet att bemanna.   

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom medicinsk 
vård
Översynen av de geriatriska klinikerna identifierade behov av förändrade processer 
för akut omhändertagande av den svårt sjuka äldre patienten. Detta har lett till en 
fortsatt utveckling och införande av mobila geriatriska team samt akuta geriatriska 
vårdavdelningar på samtliga tre sjukhus. En sammanslagning av medicinkliniken och 
geriatriska kliniken på Höglandssjukhuset samt på Värnamo sjukhus genomfördes 
under mars månad 2016. 
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Verksamhetsområdet är aktivt i förbättringsarbetet tillsammans med kommunerna och 
primärvården – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och ingår aktivt 
bland annat i delprojekt Akuten till vårdcentralen, Vårdsamordning, Mobila team och 
Kroniska sjukdomar.

Inom akutsjukvården visade en utredning av patientströmmar att akutmottagningen 
framförallt i Jönköping haft ett ökat inflöde. Denna ökning har under 2016 minskat på 
akutmottagningen i Jönköping, men däremot ökat i Eksjö, medan Värnamo har ett 
relativt konstant inflöde. I projektet Akuten till vårdcentralen har ett nytt koncept 
testats under hösten där akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov kan hänvisa 
primärvårdspatienter till tre olika närakuter. Effekten är ännu för tidig att visa men 
projektet utvidgas med hänvisning till alla vårdcentraler, och en spridning till 
Höglandet planeras.

Barnmottagningarna och geriatriken har samlat sina verksamheter till tre orter. 

Sprututbytesmottagning för personer från hela länet öppnades på Länssjukhuset 
Ryhov den 2 juni 2016. Vid årsskiftet var 45 personer inskrivna. 

Den planerade jouröversynen har hittills tittat på samverkan mellan infektionskliniken 
och medicinkliniken.

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom kirurgisk 
vård
Under året fullföljdes den fördelning av operationer som beslutades 2015. En 
samlad bröstmottagning för länets patienter med bröstcancer öppnades i 
Jönköping. Planerade operationer av gallor och bråck görs nu på sjukhusen i 
Värnamo och Eksjö. Under hösten påbörjades fördelningen av knäproteskirurgi 
från tre till två av sjukhusen, till Eksjö och Värnamo. Fördelningen av operationer 
har medfört stabilare team, en effektivisering av processer kring respektive 
diagnos och de medicinska resultaten har blivit bättre inom bland annat 
rektalcancerkirurgi och kärlkirurgi.

En liten ökning av dagkirurgin kan ses. Under året har exempelvis 
bröstoperationer till 50 procent övergått till att göras i dagkirurgi och utvecklingen 
fortsätter i den riktningen.

Öron-, näs- och halsverksamheten bildade under 2016 en regionövergripande 
klinik och inom kirurgin pågick under året förberedelser för att bilda en 
regionövergripande klinik från 1 januari 2017.

Onkologkliniken öppnade 2016 en ny avdelning för strålbehandling. Det innebar 
en kapacitetsökning och en bättre tillgänglighet för länets patienter, men också en 
möjlighet att ta emot patienter från andra län. Klinikens mottagningsbesök och 
behandlingar har ökat.
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Inom kirurgisk vård drivs flertalet av de standardiserade vårdförloppen (SVF) och 
under 2016 infördes ytterligare 13 stycken. I ett nationellt perspektiv ligger 
Region Jönköpings län generellt mycket bra till. Införandet av SVF har stärkt 
patientens roll som medaktör och bidragit till utökad personcentrerad vård. 

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden inom 
rehabilitering
Rehabiliteringsverksamheten i den specialiserade vården har varit spridd på fem 
olika verksamheter inom verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering. 
Dessutom fanns en inte rehabiliteringsresurs inom kliniker som ingår i Medicinsk 
vård och i Kirurgisk vård. Den 1 mars 2016 bildades ett länsövergripande 
rehabiliteringscentrum. Det resulterade också i att rehabiliteringsmedicinska 
kliniken erbjuder en geografiskt spridd rehabiliteringsmedicinsk dagrehabilitering 
på tre orter i länet. Samverkan med primärvården pågår för att även titta på behov 
och utveckling av hemrehabilitering. 

En gemensam upphandling har genomförts för särskilda näringsändamål (särnär) 
och ett kompetenscentrum med dietistkompetens har bildats på 
hjälpmedelscentralen.

Tre nya dietisttjänster tillsattes i slutet av 2014. Dietister som är anställda i Region 
Jönköpings län är organiserade som resurser inom specialistvården. I regelboken 
för primärvård finns inte några krav på att det skall finnas dietist på 
primärvårdsnivå. I länet tillämpas olika gränsdragningar vad gäller vilka 
patientgrupper som dietister inom specialistsjukvården stödjer. En utredning 
startade under 2016 för att klargöra vilka insatser som är primärvårds- respektive 
specialistvårdsnivå inom kompetensområdet och hur en jämlik dietistvård i länet 
ska bedrivas.

En utredning startade under 2016 för bildande av en obesitasenhet i region 
Jönköpings län för de allra mest överviktiga patienterna, som ett alternativ till 
kirurgi. Utredningen förslår att en pilotverksamhet startar under 2017. 

Habilitering
Regionens habilitering spelar en viktig roll för som här i behov av specialiserade 
habiliteringsinsatser. Specifika grupper har identifierats där satsningar behövs. 
Habiliteringscentrum tillfördes därför resurser under 2016 för att klara sitt 
uppdrag med neuropsykiatriska utredningar och ”överlevare” på grund av 
medicinsk utveckling. Habiliteringscentrum tar nu också emot vuxna med svår 
autism.

Regionsjukvård
Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) etablerades under 2015 inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. Centrumets uppgift är att skapa bättre omhändertagande av 
personer med sällsynta diagnoser och med målet att nå bättre livskvalitet. Som en 
del i detta arbete tillsattes under våren 2015 en länssamordnare i Region 
Jönköpings län. Tjänsten förslås att permanentas under 2017.
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Under 2016 flyttades eftervård vid akut leukemi och myelom efter 
benmärgstransplantation från Universitetssjukhuset i Linköping till Länssjukhuset 
Ryhov. Planering för hemtagning av undersökning med endobronkialt ultraljud 
(EBUS) har påbörjats och patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med 
Duodopa via pump ska från 2017 kunna få läkemedel administrerat och 
uppföljning genomförd på Länssjukhuset Ryhov.

Den planerade hemtagningen till Länssjukhuset Ryhov av nyinsättning av CRT 
(en speciell form av pacemakerbehandling) är senarelagd. 

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) har fått uppdraget att genomföra en förstudie 
av traumaprocessen i sydöstra sjukvårdsregionen med inriktning att identifiera, 
förmåga, brister och behov i processen. Förstudien presenteras för 
regionsjukvårdsledningen (RSL) i början av 2017.

Utredning har genomförts i sjukvårdsregionen inom klinisk genetik, vilket har 
resulterat i att arbete påbörjats för en samordnad utbyggnad i sjukvårdsregionen 
med sikte på 2021. Ytterligare utredning har Bedömning av PET-CT kapacitet och 
dess behov hos samtliga huvudmän inom en femårsperiod.

Primärvårdssamarbete i sjukvårdsregionen har fortsatt under 2016. I arbetet med 
det nationella innovationsprojektet Flippen (för att möta befolkningens behov av 
hälsa och trygghet) representerar Boxholms vårdcentral den sydöstra 
sjukvårdsregionen. Under året har ytterligare sex vårdcentraler inom Region 
Östergötland, sju vårdcentraler i Region Jönköpings län och tre vårdcentraler i 
Landstinget i Kalmar län anslutit sig till Flippen. Ett sjukvårdsregionalt strategiskt 
nätverk har bildats i sydöstra sjukvårdsregionen för att tillvarata, bidra och stödja 
innovationerna som växer fram i samband med projektet.

Samarbetet inom sjukvårdsregionen har utvecklats från att enbart omfatta de rent 
medicinska verksamhetsområdena till områden inom bland annat IT (eSPIR), 
kompetensförsörjning och upphandlingar.

Handlingsplan specifikt för specialiserad psykiatrisk vård
Samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommun inom Strategigrupp 
psykiatri och missbruk har som mål att skapa förutsättningar för gemensamma 
satsningar för invånarnas bästa. Ett långsiktigt arbete med tillnyktringsenhet är ett 
exempel. Enheten planeras att öppna under 2017.

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård pågår ett arbete utifrån 
känd överdödlighet på grund av dålig somatisk ohälsa hos svårt psykiskt sjuka.

Allmänpsykiatri
En gemensam målbild är framtagen för jämlik psykiatrisk vård i Region 
Jönköpings län. De psykiatriska klinikerna i Jönköpings län ska erbjuda bästa 
möjliga vård till de invånare i länet som har behov av specialistpsykiatri. Vården 
ska vara jämlik och finnas i patientens närhet. Basen är öppenvård. Utifrån denna 

81



ÅRSREDOVISNING

RJL 2016/3676

målbild kommer utvecklingsområden identifieras och en handlingsplan ska tas 
fram.

Arbetet utifrån psykiatrins ledningsplan har under året fortsatt. Efterfrågan på 
neuropsykiatrisk utredning och behandling fortsätter att öka och väntetiden är 
lång, även om den i nationell jämförelse är bland de bättre. Utveckling av 
gemensamt arbetssätt i regionen pågår för att erbjuda en jämlik handläggning och 
en förbättrad tillgänglighet. Ett gemensamt utvecklingsarbete inom sydöstra 
sjukvårdsregionen planeras av ett standardiserat vårdförlopp för neuropsykiatriska 
utredningar. Mobila psykiatriska team har startat för att minska slutenvården. I 
nuläget är det uppföljningsteam som är bemannade med skötare.

Patientstyrd inskrivning har påbörjats i lite skala och ett arbete pågår med att 
identifiera rätt målgrupp för funktionen. 

Rättspsykiatri
Köpt rättspsykiatrisk vård omfattas av regionavtalet. Samverkan mellan länets 
rättspsykiatri och rättspsykiatriska regionvårdenheten i Vadstena fortsätter. 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Inom barnpsykiatrin är tillgängligheten god till besök, men kan förbättras 
ytterligare för att leva upp till målsättningarna. Besök till behandlare på BUP har 
minskat något under hösten på grund av resursbrist. Den faktiska väntetid för 
utredning ligger på 58 procent i genomsnitt för länet och då är patientvald väntan 
exkluderad.

Inom barn och ungdomspsykiatrin har efterfrågan ökat markant även med 
anledning av alla asylsökande barn. Kliniken har därför fått extra medel för 
asylsökande.

Barn- och ungdomshälsan är en första linjen-verksamhet som hanterar och ger 
stöd till barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar. 
Verksamheten utökades under året och finns nu i Huskvarna, Nässjö och i 
Värnamo.

Handlingsplan specifikt för övrig hälso- och sjukvård
Ambulanstransporter med prehospital vård och sjuktransporter 
Antalet ambulansuppdrag fortsätter att öka, men ökningstakten har avtagit något. 
Under 2016 genomfördes 45 600 uppdrag, vilket ska jämföras med 45 200 
uppdrag 2015.

Funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet
Området omfattar övergripande funktionshinder och hjälpmedelsfrågor, 
verksamhet vid hjälpmedelscentral, audionommottagning och syncentral samt 
ortopedteknisk verksamhet. Även samarbete med organisationer inom området 
funktionshinder och bidrag ingår.
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Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsförsörjning till både regionen och 
länets kommuner. Det är viktigt att den sammanhållna hjälpmedelsverksamheten 
fungerar på bästa möjliga sätt för att kunna möta länsinvånarnas behov av 
hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är gemensamt för regionen 
och länets 13 kommuner och handboken för hjälpmedelsförskrivning, Hjälpmedel 
i Region Jönköpings län, omfattar hjälpmedelsverksamhet vid hjälpmedelscentral, 
audionommottagning, syncentral och ortopedteknisk verksamhet.

Bidrag till föreningar och organisationer inom området funktionshinder
Region Jönköpings län lämnar bidrag i form av organisations- och 
verksamhetsstöd till organisationer inom området funktionshinder. 
Organisationerna är verksamma som läns- eller regionföreningar. Bidraget ska 
bland annat stödja föreningar att genom olika mötesplatser sprida information, 
upplysa och delge kunskap om funktionsnedsättningar.

Råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar
Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning och annat stöd, enligt § 9 i LSS, 
verksamheten är uppdelad i habilitering och sjukvård.

Bidrag inom folkhälsoområdet 
Region Jönköpings län har lämnat bidrag i form av organisationsstöd och/eller 
verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att främja folkhälsans 
utveckling i länet. Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer, idrottsrörelsen, 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är några exempel. 
Särskilda projekt inom folkhälsoområdet som innehåller nytänkande och kan tjäna 
som förebild för andra organisationer har också fått stöd.

Smittskydd och vårdhygien
Arbetssättet som skapades till följd av den kraftiga flyktingtillströmningen till 
länet har övergått från att hantera en akutsituation till en mer långsiktig planering 
av de frågor som uppstår i samband med integrationsprocessen av nyanlända 
medborgare. I dagsläget har över 90 procent av alla asylsökanden 
hälsoundersökts.

Under sommaren drabbades Höglandssjukhuset av ett mindre utbrott med 
vancomycinresistenta tarmbakterien enterokocker (VRE). Tack vare snabba och 
omfattande insatser i en tvärprofessionell utbrottsgrupp kunde utbrottet begränsas 
till tre patienter. Totalt har sex utbrott med vinterkräksjuka inträffat inom 
slutenvården under 2016. Fyra av dessa drabbade sjukhusens medicin- och 
geriatrikavdelningar under våren. De utbrott som hanterats med hjälp av 
utbrottsgrupp tenderar att pågå under kortare tid och därmed drabba färre 
personer, vilket ger vinster ur såväl ekonomiskt som patientsäkerhetsmässigt 
perspektiv.

Under hösten 2016 startades ett förbättringsprojekt för hygienobservatörerna i 
Region Jönköpings län. Syftet är att skapa ökad kunskap och förståelse hos 
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hygienobservatörerna och ge dem bättre möjlighet att utföra sitt uppdrag att 
minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Region Jönköpings län har varit involverat i smittspårningen av tre nationella 
utbrott av salmonella och EHEC (Enterohemorragiska ecoliebakterier). Sommaren 
2016 dominerades av Zikavirusutbrottet i Sydamerika och spridning av utbrottet 
till Asien och Thailand. Utbrottet skapade mycket oro och frågor från resenärer i 
de aktuella områdena.

Under året konstaterades 17 nya fall av tuberkulos i länet, varav majoriteten 
bedömdes som smittade utomlands. Nio personer hade smittsam lungtuberkulos 
och runt samtliga dessa utfördes smittspårningar i samarbete med 
infektionskliniken.

Kikhosta är en sjukdom som under de senaste åren har ökat i omfattning över hela 
landet. Under året har Region Jönköpings län gått ut med information till vården 
om att vara uppmärksamma på att kikhosta förekommer i samhället och att vara 
generösa med provtagning för personer som framför allt har spädbarn eller 
gravida i sin omgivning. I Jönköpings län rekommenderas vaccination mot 
kikhosta till blivande eller nyblivna föräldrar och till sjukvårdspersonal som 
arbetar med spädbarn.

Alla nya fall av tarmbakterien Clostridium difficile i Region Jönköpings län 
granskas sedan 2013. År 2016 hade länet ungefär lika många fall som året innan.

Vaccination mot magsjukeviruset rotavirus erbjuds kostnadsfritt till alla nyfödda 
barn i Jönköpings län från 1 juli 2014 och 75 procent av barnen som fötts sedan 
dess är fullvaccinerade. För att följa upp vaccinationsinförandet görs två 
uppföljande forskningsstudier. Preliminära resultat har visat att vaccinet har en 
skyddseffekt på mer än 90 procent och att antal vårdtillfällen för magsjuka har 
minskat påtagligt för de minsta barnen.

Region Jönköpings län fortsätter att ligga på topp när det gäller 
influensavaccination. Totalt har 58 000 länsbor vaccinerats och nästan 62 procent 
av alla över 65 år har vaccinerats denna säsong.

Antalet personer som blir sjuka av bakterien campylobacter fortsätter att öka. I 
länet har antalet ökat från 160 fall smittade 2015 till 270 fall 2016. Under 2016 
har en informationskampanj bedrivits bland annat via nyhetsmedier mot 
allmänheten om bättre hygien i köket vid hantering av färsk kyckling.

Innehållet i Riktlinjer för initialt antibiotikaval i sluten vård har breddats, samt 
gjorts tillgängliga i en app. Antibiotikaförskrivningen i Region Jönköpings län har 
en har minskat något jämfört med 2015.
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Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
Inom området kris- och katastrofmedicinsk beredskap har 250–300 personer 
deltagit i utbildningar och övningar under året. Utbildningar och övningar samt 
hantering av inträffade händelser sker i stor omfattning med samverkande 
myndigheter, så som kommuner, polismyndigheten och Länsstyrelsen inom 
strukturen F-samverkan. Under 2016 hanterade tjänsteman i beredskap (TiB) 199 
unika larm, några färre än 2015. Av de 199 larmen bekräftade TiB vid tre tillfällen 
händelsen som en ”allvarlig händelse”.

Tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och 
samverkande myndigheter i länet i F-samverkans (länets organisation för 
krissamverkan med berörda myndigheter, organisationer och företag) 
genomfördes kunskapshöjande seminarier för att utveckla samverkan och ledning 
i länet vid uppkomna händelser.

Civilt försvar
Våren 2015 lämnade regeringen en proposition om försvarspolitiska inriktningen 
för perioden 2016–2020, utifrån den förändrade säkerhetspolitiska situationen i 
Europa. I propositionen aktualiseras frågan om totalförsvaret (militärt och civilt 
försvar). Försvaret föreslås samtidigt gå från ett insatsförsvar till en tydligare 
inriktning mot ett nationellt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således 
enligt regeringen återupptas och genomföras utifrån de planeringsanvisningar som 
regeringen beslutar. Planeringen är ett första steg i återupptagandet av det civila 
försvaret.

Utifrån detta har Region Jönköpings län medverkat vid SWEDEC nationella 
övningar under fyra dagar. Region Jönköpings län har också varit motspel 
(regioner/landsting i södra Sverige) i militärregion Syds stab vid övningen av 
Försvarsmaktens högkvarter inför övningen Aurora som genomförs hösten 2017. 
Militärregion syd genomför kommunbesök där man träffar politiker och 
tjänstemän för att berätta om nuvarande hotbild och spela upp ett scenario om vad 
som skulle kunna hända i en gråzon mellan fred och höjd beredskap. Under 2016 
genomfördes två sådana träffar och Region Jönköpings län var representerad båda 
gångerna.

Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård
Region Jönköpings län bidrar med betydande forskning inom hälso- och 
sjukvården samt tandvården. Futurum – akademin för hälsa och vård har till 
uppgift att ge kunskapsstöd och ger möjlighet till forskarutbildning.

FORSS –

Klinisk behandlingsforskning 

Under 2016 utarbetades ett regionalt avtal om läkarutbildning och forskning 
(RALF). Avtalet berör samverkan kring forskning, utbildning och utveckling i 
sydöstra sjukvårdsregionen. Bland annat beskrivs de särskilda förutsättningarna 
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för att etablera universitetssjukvårdsenheter och RALF-enheter inom Region 
Jönköpings län. Dessa enheter kommer att ha särskilda forsknings-, utbildnings- 
och utvecklingsuppdrag och en stark koppling till Linköpings universitet. Det 
närliggande arbetet med en översyn av profilområdesorganisation inom Region 
Jönköpings län har också fortsatt.

Samverkan med Region Östergötland och Kalmar läns landsting kring Forum 
Sydost (sjukvårdsregional nätverksorganisation för samordning av infrastrukturen 
för klinisk forskning) fortgår. Samtidigt pågår ökad forskningssamverkan med 
Jönköping University, huvudsakligen med Hälsohögskolan, men även med 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Jönköping Academy for Improvement of Health 
and Welfare som Region Jönköpings län driver tillsammans med hälsohögskolan 
och länets kommuner, utbildar varje år ett antal magister- och masterstudenter i 
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. Även forskning 
bedrivs inom detta område.
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Tandvård
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen. Enligt lagen ska landsting och 
regioner 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 Regionen bedömer 

lämpligt.
Regionen ska dessutom se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med 
särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt 
stöd erbjuds tandvård.

Regionens resurser för barntandvård, specialisttandvård 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. Allmäntandvård för barn utförs både av 
Folktandvården och privata utförare, och finansieras av Region Jönköpings län via 
en barntandvårdspeng. Inom barntandvården har Folktandvården även kostnader 
för kollektiva insatser för barn 0–2 år samt extern förebyggande verksamhet för 
alla barn i länet. Detta finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik 
ersättning som 2016 uppgick till 10,1 miljoner kronor. I övrigt gäller 
konkurrensneutralitet.

Perspektiv: Medborgare och kund
STRATEGISKT MÅL: Bra munhälsa och god tandvård

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet 
för att nå bra hälsoeffekter hos befolkningen

Information, undervisning och munhygieninstruktion ges till olika målgrupper. 
Speciell uppmärksamhet 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 funktionsnedsättning.

GRÖNT
Mål: 45 procent av 19-åringarna i Jönköpings län ska vara kariesfria.
Resultat: 46,2 procent av alla 19-åringar är kariesfria. Målet är uppfyllt.

Barn och ungdomar i Jönköpings län har god tandhälsa. Andelen kariesfria barn 
har förbättrats i alla åldrar jämfört med 2015. Den stora tillströmningen av 
asylsökande innebär fler barn med mycket sämre munhälsa än barn födda i länet. 
Resurser måste fortsatt styras med tydlighet till invånare med dålig munhälsa, så 
att dessa blir friskare. Förebyggande insatser i förskolan och skolan ökar 
förutsättningarna för en god tandhälsa. Centrala resursteam arbetar för att förbättra 
munhälsan i särskilt utsatta områden. 

87



ÅRSREDOVISNING

RJL 2016/3676

Folktandvårdens rapportering till det nationella kvalitetsregistret SKaPa (Svenskt 
Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) ger möjlighet till jämförelser med 
andra landsting och underlag för verksamhetsutveckling samt stöd till nationella 
riktlinjer för tandvård. 

GULT
Mål: Andel av revisionspatienter (kvinnor och män) som har frisktandvårdsavtal. 
Resultat: 20,8 procent av revisonspatienter har friskvårdsavtal varav för kvinnor 
22,2 procent och för män 19,1 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Från och med 2009 erbjuder Folktandvården Frisktandvårdsabonnemang. 
Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. Antalet abonnemang fortsätter 
att öka, det senaste året har ytterligare cirka 1 500 abonnemang tecknats, vilket 
innebär att det totalt finns cirka 25 500 abonnemang. 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande
För barn- och ungdomstandvård gäller valfrihet i val av vårdgivare. Av länets 
omkring 70 000 3–19-åringar tar Folktandvården hand om 63 700 barn och 
ungdomar (91 procent). De privata vårdgivarna tar hand om 6 200 barn och 
ungdomar (9 procent). 

GRÖN
Mål: Möjlighet att få tid för undersökning utan akut behov inom 60 dagar.
Resultat: Det är möjligt att få tid för undersökning inom den egna kommunen 
inom 60 dagar. Målet är uppfyllt.

Tillgång till tandvård inom 60 dagar finns i länets alla kommuner, där både 
privata aktörer och Folktandvården har kö. Inom privattandvården kan 4 av 67 
kliniker inte ta emot nya patienter. 24 av 26 folktandvårdskliniker har långa 
väntetider för revisionspatienter (vuxna som regelbundet kallas på 
tandhälsokontroll).

RÖTT
Mål: Alla remisspatienter inom specialisttandvården tas omhand inom 60 dagar.
Resultat: 569 patienter har väntat längre än 60 dagar. Målet är inte uppfyllt. 

Under 2016 hade 569 remisspatienter inom specialistvården väntat längre än 60 
dagar. Det är en ökning med 61 patienter jämfört med 2015. Anledningen till 
ökningen är främst vakanser inom allmäntandvården samt unga och oerfarna 
tandläkare. Det råder också brist på specialisttandläkare inom ortodontiområdet. 
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GRÖNT
Mål: Minst 90 procent av dem som är berättigade till uppsökande tandvård har 
fått en munhälsobedömning.
Resultat: 94 procent. Målet är uppfyllt.

Vissa äldre och funktionshindrade har, med giltigt intyg om Nödvändig tandvård, 
rätt till tandvårdsstöd. Det omfattar bland annat kostnadsfri munhälsobedömning 
(kallas även uppsökande tandvård) och tandvård till samma kostnad som sjukvård. 
Knappt 7 500 personer är berättigade till uppsökande tandvård. Av dessa tackade 
cirka 4 700 ja och 94 procent av dem som tackat ja har fått ett besök, vilket är en 
förbättring med 6 procentenheter jämfört med 2015.  För att om möjligt öka det 
låga uttaget av Nödvändig tandvård sänds informationsbrev om förmånen ut till 
alla berättigade som inte använt den. 

Från och med 1 januari 2013 ansvarar Region Jönköpings län även för tandvård 
för personer som på grund av långvariga sjukdomar eller funktionshinder har stora 
behov av tandvård. Den nya patientgruppen beräknades omfatta 2 000 personer. 
Hittills är 773 berättigade, varav 485 har fått någon form av behandling under 
2016. Kännedomen om stödet ökar sakta och extra information har getts.

GULT
Mål: Andel berättigade (kvinnor och män med intyg om nödvändig tandvård) som 
fått tandvård utförd, ska öka mer än 2 procentenheter jämfört med 2015 eller 
uppgå till minst 55 procent. 
Resultat: 51 procent, en ökning med 2 procent. Målet är delvis uppfyllt. 

De personer som är berättigade till uppsökande tandvård har rätt till nödvändig 
tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Under 2016 använde cirka 3 802 personer 
sitt intyg för nödvändig tandvård. De berättigade personerna finns i särskilda 
boenden, är hemsjukvårdspatienter eller omfattas av lagen om stöd och service till 
funktionshindrade. För att nå målet behöver tandvården integreras med den övriga 
vården. Det är vårdpersonalens ansvar att bistå med munvård och se till att den 
som blivit rekommenderad nödvändig tandvård också får den utförd.

För att öka användningen av Nödvändig tandvård har Folktandvården från 1 
januari 2016, ansvar för hela den uppsökande verksamheten, tillsammans med ett 
utökat uppdrag framför allt riktat mot sjukvården och kommunala omsorgen. 
Upparbetande av material och kontaktytor har varit framgångsrikt. Alla kontakter 
med vården har gett positiv respons. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att 
utbilda vårdpersonal för att nå målet.
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Perspektiv: Process och produktion

STRATEGISKT MÅL: Effektiva arbetsprocesser

FRAMGÅNGSFAKTOR Säker tandvård

GRÖNT
Mål: 100 procent följsamhet till klädregler och basala hygienrutiner.
Resultat: Rätt klädd 99 procent och basala hygienrutiner 89 procent. Målet är 
uppfyllt.

Det pågår ständigt arbete med följsamheten till riktlinjerna för basala 
hygienrutiner. 

Tabell X: Verksamhetens omfattning 2012–2016
2012 2013 2014 2015 2016

Barn- och ungdomstandvård
Antal behandlade barn 60 231 58 636 57 785 60 

168
60 801

Antal vårdtimmar tandläkare 29 675 30 055 29 681 31 
811

34 744

Antal vårdtimmar övrig vårdgivande 
personal

10 946 10 941 12 329 13 
565

14 256

Antal behandlade barn, hos privat 
tandläkare

  5 722   5 856   5 969 6 
028

6 167

Vuxentandvård
Antal behandlade patienter 91 439 89 900 88 715 89 

146
88 535

Antal vårdtimmar tandläkare 85 824 92 582 88 519 85 
740

82 186

Antal vårdtimmar övrig vårdgivande 
personal

44 822 41 602 44 692 47 
511

47 723

Specialisttandvård
Antal patientbesök 64 041 64 827 64 475 67 

557
68 469

Antal behandlade patienter3)   9 964 11 212 11 124 11 
716

11 323

Tandvård för patienter med rätt till 
tandvårdsstöd 1)

Antal patienter, munhälsobedömning   5 451   4 753   4 625 4194 4 409
Antal patienter, nödvändig tandvård   3 807   3 855   3 824 3649 3 802
Antal patienter, behandlade som ett led i 
kortvarig sjukdomsbehandling   1 559   1 173      733 922 1 079
Antal patienter, behandlade på grund av 
långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning2)

     
147

     
305 406 485

1) Avser patienter behandlade inom såväl Folktandvården som privat verksamhet.
2) Avser den nya patientgruppen som landstinget ansvarar för från och med 1 januari 2013.

Kommentar [lunma111]:  högerjustera
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3) Förändrad statistik, avser antal fullständigt och partiellt behandlade patienter. Statistiken är även 
uppdaterat för 2012-2013. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse

STRATEGISKT MÅL: Bästa möjliga tandvård

FRAMGÅNGSFAKTOR Kontinuerligt utvecklings- och 
förbättringsarbete

Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping genomförs specialistutbildning och 
specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare i bettfysiologi, odontologisk 
radiologi, oral kirurgi, oral protetik, ortodonti, parodontologi och pedodonti. 
Institutionen är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister.

GRÖNT
Mål: 75 procent av förbättringsarbeten ska vara genomförda.
Resultat: 100 procent av förbättringsarbeten är genomförda. Målet är uppfyllt. 

Lärande och förnyelse är en självklar del i chefers och medarbetares vardag. 
Folktandvårdens kompetensutveckling för medarbetare genomförs både som 
interna och externa kurser/utbildningar.

Under 2016 tog Folktandvården fram nya introduktionsprogram för alla 
Folktandvårdens yrkeskategorier. Som ett led i att arbeta med ledarförsörjning 
påbörjade Folkandvården ett samarbete rörande ledarutvecklingsprogram för 
framtida chefer och ledare med Folktandvården Region Östergötland och 
Folktandvården Region Örebro. Under 2016 genomfördes urval och 2017 kommer 
tolv av Folktandvårdens medarbetare att gå programmet.

Under 2016 har Folktandvården även arbetat med flera IT-relaterade projekt, 
bland annat elektronisk filöverföring, röntgen- och bildbetraktningsprogrammet 
Onepix, taligenkänningssystem för att kunna registrera tandstatus med rösten 
direkt in i journalsystemet samt självbetjäningskiosker för patienterna.

Perspektiv: Ekonomi

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv tandvård

FRAMGÅNGSFAKTOR God hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt. 

GRÖNT
Mål: Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga intäkt eller budget.
Resultat: Tandvårdens nettokostnad understiger budget/intäkter. Målet är 
uppfyllt.
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Tabell X: Tandvårdens nettokostnad 2014–2016 (miljoner kronor)

Delområde 2014* 2015 2016 Avvikelse mot 
budget 2016

Allmäntandvård

– vuxna 47 4 3 8

– barn och ungdomar 121 116 123 -22

– personer med särskilda behov 13 22 25 4

Specialisttandvård 56 98 98 6

Mervärdesskatt, tandvård -19 -20 -22 3

Andel gemensamma kostnader 0 0 0 0

Total nettokostnad 217 220 227 -1

* Justerat enligt 2016 års princip som innebär att gemensam OH inte fördelas till område

Tandvårdens totala resultat blev minus cirka 1 miljoner kronor. Alla 
verksamhetsområden utom allmäntandvård för barn och ungdomar når målet att 
nettokostnaden inte ska överstiga intäkt eller budget. 

Inom allmäntandvård blev nettokostnaden för vuxna 8 miljoner lägre än 
intäkterna, vilket är 3 miljoner bättre än 2016. För personer med särskilda behov 
blev utfallet för 2016 cirka 4 miljoner kronor, vilket är en högre kostnad än 
föregående år.

Allmäntandvård för barn och ungdomar översteg budget med cirka 22 miljoner 
kronor. Det beror, precis som under 2015, till största del på att andelen arbetstid 
för barntandvård har ökat i förhållande till vuxentandvården. Det innebär att 
barntandvårdens kostnader ökat och vuxentandvårdens minskat. Antalet 
behandlade barn har ökat med 700 personer. En anledning är antalet asylsökande 
barn och ungdomar, där många haft dålig tandhälsa och därför behövt mer 
tidskrävande ingrepp. Även det totala antalet barn ökar i länet och den 
genomsnittliga insatsen per barn har ökat.
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Nettokostnaden för specialisttandvården är lägre än budgeterat. Det beror på låga 
kostnader för löner till följd av vakanser samt högre externa intäkter, både 
patientrelaterade och utbildningsrelaterade, och även ersättning för 
flyktinginsatser under 2016.

 RÖTT
Mål: Produktivitet ska öka jämfört med 2015.
Resultat: Produktiviteten har minskat med nästan två procent jämfört med 2015. 
Målet är inte uppfyllt.

Produktiviteten fortsätter att minska. Under året uppgår försämringen till nästan 
två procent. Minskningen kan hänföras till färre undersökningar av tandläkare 
samt till ingrepp av mer komplicerad karaktär.
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Regional utveckling
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en 
attraktiv region ska förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden 
som är avgörande för människors liv och hälsa, men också inom områden som ger 
länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden mellan dessa områden 
är starka. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god 
livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och 
fritidsaktiviteter. Där människor bor finns behov av hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, utbildning och kultur. Länets företag och organisationer behöver 
välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur.

Den Nationella Strategin för Regional Tillväxt och Attraktionskraft 2014–2020 
samt den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgör grunden för arbetet inom 
regional utveckling. Det regionala tillväxtarbetet ska grundas på analyser av 
regionala förutsättningar, uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja 
lärande och utveckling.

Region Jönköpings län har följande uppgifter:

 Utarbeta och fastställa strategi för länets utveckling som kommuner och 
regionen avser att genomföra i samarbete med andra parter. 

 Samordna insatser för genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin.

 Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt 
tillväxtarbete.

 Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
 Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av 

det regionala tillväxtarbetet.

Region Jönköpings län stimulerar regional tillväxt genom att stödja projekt som 
bidrar till regional utveckling. Dessa projekt finansieras dels genom statliga medel 
för regionala tillväxtåtgärder, så kallade 1:1-medel, dels genom egna regionala 
utvecklingsmedel.

Regional utvecklingsstrategi
Under 2016 genomfördes ett omfattande arbete kring den regionala 
utvecklingsstrategin som nu finns som en digital webbplattform där länets 
invånare och aktörer kan följa länets utveckling och se vilka insatser som sker 
inom de prioriterade områdena samt följa hur länet planerar för framtiden. 
Webbplatsen heter Utveckling Jönköpings län (https://utveckling.rjl.se/). Eftersom 
arbetet med regional utveckling sker gemensamt via många av länets aktörer har 
över 100 aktörer involverats i processen runt den regionala utvecklingsstrategin 
som också bidrar aktivt på webbplatsen. Under processen har behov av revidering 
identifierats och  under 2017 inleds därför en revidering av strategin.
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För att stärka utvecklingen i länet arbetar Region Jönköpings län inom fyra 
prioriterade områden vilka beslutades under 2016:

 Arbetsmarknad och näringsliv
 Livsmiljö
 Samhällsplanering (inkluderar infrastruktur)
 Kunskap och innovation

Vi arbetar även med internationellt och gränsöverskridande arbete. Horisontella 
kriterier såsom jämställdhet, mångfald, social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet ska genomsyra arbetet. Strukturfonderna, vilka är EUs redskap för 
utvecklingsprojekt, utgör ett viktigt redskap för regional utveckling. 
Strukturfonderna skall bidra till ett förstärkt näringsliv, tillväxt och förbättrad 
arbetsmarknad.  

ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV
Kompetensplattform
Arbetet med den regionala kompetensplattformen fortgår, med utmaningar som 
färre antal högskoleplatser till Jönköpings län och färre YH-platser. Det är 
oroväckande att  antalet utbildningsplatser minskar i ett län där utbildningsnivån 
är låg. Ett påverkansarbete pågår för att vända denna trend. Region Jönköpings län 
har utvecklat sin samverkan med olika aktörer, men ser även behov av förändrad 
eller förenklad lagstiftning, vilket regionen försöker påverka på nationell nivå. 

Regionen har fortsatt att samverka med yrkes- och studievägledare i länet samt 
med Jönköping University. Under året har samverkan utökats med biblioteken, 
flera av näringslivsaktörerna och civilsamhället när det gäller integrations- och 
kompetensförsörjningsfrågan. Under 2015 tog Jönköpings län emot 7 000 
flyktingar, varav 3 000 barn. Under 2016 har arbetet med att stärka 
förutsättningarna för förbättrad integration haft extra stort fokus. Det statliga 
stödet för flyktingmottagande har använts för att skapa förutsättningar för 
nyföretagande bland personer med utländsk bakgrund, språkinsatser för 
akademiker inom teknik- och vårdyrken, testarenor för matchning samt kulturella 
integrationsprojekt för såväl barn som vuxna. Utöver detta har en del av anslaget 
använts till extra förstärkningar i kollektivtrafiken för att underlätta resande till 
och från asylboenden.

Inriktningsmål: Andelen personer i arbetsför ålder utan arbete eller egen 
försörjning ska minska i förhållande till föregående år.

Resultat: I åldern 20-64 år minskade antalet personer med försörjningsstöd med 
408 under perioden juli 2015 – juni 2016. Under samma period minskade antalet 
personer med sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan med 139. 
Under 2016 minskade antalet arbetslösa med 323 (årsmedeltal). Totalt uppgick 
minskningen till 870 personer. Samtidigt ökade folkmängden i åldrarna 20–64 år 
med cirka 841 personer. Andelen med egenförsörjning har således ökat under 
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2016. Målet är uppfyllt.

Under 2016 fick många nyanlända ekonomiskt stöd i etableringsprocessen från 
olika myndigheter. Detta finns ännu inte särredovisat i offentlig statistik.

Arbetet med att stärka egenförsörjningen påverkas av många faktorer. 
Näringslivsutvecklingen i länet är positiv med ökad omsättning hos företag. 
Utlåningen ökar till företagen, vilket också tyder på satsningar för utveckling och 
nyanställningar. Samtidigt ökar automatiseringen och digitaliseringen, vilket på 
sikt påverkar antalet arbetstillfällen.

Attityder och kompetensutveckling
Attityder påverkar valen i livet. Näringslivet är i stort behov av teknisk kompetens 
och i framtiden ökar detta behov. Samtidigt minskar intresset för tekniska 
utbildningar,. Därtill är det många unga som inte ser sig själva som företagare i 
framtiden och det finns många befintliga företag som står inför stora 
omställningar. Antalet företagare i länet minskar. 

För att påverka attityder och stärka det livslånga lärandet stödjer Region 
Jönköpings län projekt såsom Forum Förnyelse där företag får ta del av 
näringslivsnära forskningsresultat för att dra nytta av upparbetad kompetens på ett 
effektivt sätt. I projektet UF Integration verkar vi för att öka andelen unga 
företagare bland dem som traditionellt inte genomför UF-företagande under sin 
gymnasietid. För att länets företag ska få upp ögonen för internationell 
kompetens, stärka sin internationalisering och bredda sin rekrytering pågår ett 
projekt med matchning av internationella studenter som gör praktik på företag i 
länet.

Näringslivsutveckling
Att stärka befintliga företag och att verka för att nya verksamheter etableras, 
utvecklas och växer är en viktig utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet. 
Region Jönköpings län har en samordnande funktion i det företagsfrämjande 
systemet. Arbetet sker via egna insatser som regionen driver och utvecklar, men 
också via delägande i vissa företag, till exempel Almi Företagspartner och 
Smålands Turism. Regionen bidrar även med företagsfrämjande insatser via 
projektmedel.

Alla regioner ska enligt överenskommelser i EU ha en innovationsstrategi. Under 
2015–2016 har Region Jönköpings län gemensamt med länets innovationssystem 
arbetat fram en regional innovationsstrategi som kommer att antas under 2017. 
Syftet med strategiarbetet har varit att samla länets aktörer kring området 
innovation och att skapa en gemensam bild av hur vi kan arbeta med 
innovationsfrämjande insatser samt att tydliggöra hur vi i fortsättningen vill arbeta 
för att vara ett innovativt län.
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Förutom samverkan för att stärka finansiering och innovationssystemet för företag 
har Region Jönköpings län under 2016 gett bidrag till ett flertal projekt med syfte 
att stärka innovationsförmågan och tillväxtmöjligheterna i företag. Däribland har 
samarbetat förstärkts med Science Park förstärkts. Under 2016 startade Region 
Jönköpings län ett kompetensutvecklingsprojekt riktat mot länets kultur- och 
näringslivschefer. Inom ramen för projektet har forskning genomförts för att 
kartlägga kreativa och kulturella yrken i Jönköpings län.  Nedan presenteras ett 
urval av de större projekt som Region Jönköpings län medfinansierar.

Almi Invest Fond 2
Jönköpings län är ett entreprenörslän med många små och medelstora företag. 
Samtidigt har bristen på riskvilligt kapital länge varit ett utvecklingsproblem. 
Under perioden 2007–2014 inleddes en riskkapitalsatsning med stöd av den 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Utvärderingen av det första projektet 
visade att ytterligare investeringsmedel behövs. 2015 beviljades fortsatt stöd till 
Almi Invest Fond 2 för att bygga upp regionala riskkapitalfonder. Den tidigare 
satsningen har fyllt ett stort behov och varit mycket framgångsrik. Den har lockat 
fram privat kapital genom saminvesteringsförfarandet och i snitt har en investerad 
krona i Almi Invest lett till nästan 2 kronor i privat investering, alltså dubbelt så 
mycket som investeringskravet. Nytt för denna period är att av det totala beloppet 
på 120 miljoner avsätts 24 miljoner kronor för så kallad såddfinansiering i 
företags tidiga skede.

Smart Housing Småland
Projektet Smart Housing Småland fortsatte sin verksamhet under 2016 och miljön 
fortsätter att konsolidera sig och sätta avtryck. Konceptet har efterhand utvecklats 
till en utvecklingsresurs för Småland och specifikt träbyggnads- och 
planglasnäringen. Under 2016 har man bland annat medfinansierat 18 
förstudieprojekt och 8 olika prototyper. Innovationsmiljön har involverat nära 100 
forskare samt ett antal doktorander. Under året har över 170 företag och 
organisationer i olika grad varit del av arbetet.

Innovation Runway
Innovation Runway är en satsning som involverar samverkan mellan Science 
Park, Almi Företagspartner och Jönköping University. Genom att Science Park 
har affärscoacher i alla kommuner når man ut i hela länet. Projektet följer en 
framgångsrikt beprövad metodik för att stödja mindre företag i deras 
innovationsarbete som bland annat prövades i en förstudie som föregick projektet. 
Tills nu har man träffat ett 80-tal företag och med drygt hälften av dessa har olika 
typer av utvecklingsprojekt inletts.

Inriktningsmål: Antalet nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara 
över riksgenomsnittet.

Resultat: Antalet nyregistrerade företag ökade från 1 674 företag 2015 till 1 709 
företag 2016, vilket utgör 2,1 procent. Motsvarande ökning i riket är 6,4 procent. 
Jönköpings län hade 9 nystartade företag per 1 000 invånare 2016 jämfört med 
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rikets 11,9. Målet är inte uppfyllt.

Trots ett stort fokus på nyföretagande nås inte målet. En av orsakerna är länets 
goda arbetsmarknad och höga sysselsättningsnivå. Jönköpings län har Sveriges 
lägsta arbetslöshet bland inrikes födda. Steget att gå från en trygg anställning till 
en ekonomisk osäker startperiod som egen företagare är för stort för många. Även 
om viljan och ambitionerna till eget företagande bland utlandsfödda är hög, finns 
många strukturella hinder att övervinna först. Under 2016 drevs flera projekt för 
att stärka nyföretagandet i länet.

Företagsjouren
Sedan 2009 drivs ett projekt för att stötta företag som fått problem. Hittills har 
371 företag fått hjälp och under 2016 fick 46företag stöd av företagsjouren och 
120 arbetstillfällen kunde därigenom räddas. 

INTERNATIONELLT OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
ARBETE
Vi lever i en globaliserad värld där landsgränser när det gäller handel och 
investeringar spelar allt mindre roll. I den regionala utvecklingsstrategin utgör 
internationalisering och tillvaratagande av mångfaldens möjligheter en viktig del. 
Region Jönköpings län driver ett Brysselkontor (tillsammans med Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge) och under 2017 blir även Halland medlem. Arbetet 
under 2016 har främst fokuserat på EUs budgetprocess 2020, där diskussioner 
pågår för att minska de regionala stöden och strukturfonderna efter 2020. Ett 
lobbyarbete för att visa på effekterna av de projekt som drivs inom Europeiska 
socialfonden och Europeiska Regionalfonden pågår.

Under året inleddes samarbete med Business Sweden att arbeta med utländska 
direktinvesteringar. Assembly of European Regions (AER) är ett nätverk av 
regionala administrationer i Europa där Region Jönköpings län ingår. Regionen 
medverkar i tre kommittéer med fokus på regional utveckling, sjukvård samt 
kultur och unga.

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt Jönköpings län som 
under året uppmärksammats för sin framgångsrika seminarieserie om bland annat 
demokrati, migration och delaktighet. Regionen samarbetar med vänregionerna 
Alytus i Litauen och Jerevan i Armenien. I samarbete med Jönköping University 
främjas möjligheterna för utländska studenter och forskare att verka i länet. 
Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder alla studenter på kandidatnivå praktik 
under deras studieperiod. Praktiken kan ske inom eller utanför Sveriges gränser.

Regionen finansierar internationaliseringsprojektet Tillväxt på nya marknader där 
Enterprise Europe Network, Business Sweden, Almi och Exportkreditnämnden 
samverkar. Inom projektet provas nya arbetssätt och metoder för att stödja och 
stimulera länets små och medelstora företag att öka sin internationalisering. 
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Regionen deltar också i ett globalt nätverk för utveckling av hälso- och sjukvård 
där IHI (Institute for Healthcare Improvement) i Boston har en sammanhållande 
roll.

Tabell X Allmän regional utvecklings nettokostnad 2014–2016 (miljoner 
kronor).

2014* 2015* 2016 Avvikelse 
mot budget 

2016

Allmän regional utveckling:

Näringsliv och turism 16,4 16,1 17,6 0,0

Interregional och internationell 
samverkan

2,6 1,4 2,0 0,2

Övrig allmän regional utveckling 21,1 25,9 29,4  6,7

Summa allmän regional 
utveckling

40,1 43,4 49,0  6,9

* Justerat enligt 2016 års princip som innebär att gemensam OH ej fördelas till område

Anslaget för regionala utvecklingsprojekt uppgår till 24,5 miljoner kronor och har 
genererat ett överskott på cirka sju miljoner kronor. Överskottet beror bland annat 
på att det har varit prioriterat att i första hand använda statliga 1:1-medel som 
finansieringskälla för projektverksamheten.

UTBILDNING OCH FORSKNING
Universitet och högskolor har en viktig roll för utvecklingen av innovationer och 
som aktörer i samhällsutvecklingen. Forskning är en betydelsefull faktor för 
tillväxt och konkurrenskraft. I vilken utsträckning forskning leder till detta, avgörs 
av hur väl forskningen svarar mot olika industriella och samhälleliga behov. 
Jönköping University (JU) utmärker sig i Sverige som en av få högskolor med ett 
starkt etablerat samarbete mellan akademi och näringsliv. För att förstärka 
samverkan med Jönköping University och näringslivet bidrar Region Jönköpings 
län till ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram. Syftet med programmet 
är att utveckla omfattningen och kvaliteten i forskningssamverkan mellan 
lärosätet och näringslivet. Jönköping Academy är ett annat exempel på regional 
samverkan med Jönköping University. Fram till 2019 innebär detta att 
samproduktionsforskning bedrivits inom ramen för denna satsning till ett värde av 
minst 60 miljoner kronor. Parallellt med denna satsning har KK-stiftelsen beviljat 
Jönköping University en forskningsmiljö inom ”kunskapsintensiv 
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produktframtagning” från 2017. Den tioåriga satsningen från KK-stiftelsen 
innebär att högskolan tillförs 300–500 miljoner kronor i forskningsmedel för att 
bedriva samproduktionsforskning.

Utbildningsnivån i Jönköpings län är låg, vilket försvårar omställningen till en 
mer kunskapsintensiv industri. Låg utbildningsnivå påverkar även 
konkurrenskraften på den globala marknaden och försvårar matchning på 
arbetsmarknaden. Arbetet med att lyfta utbildningsnivån pågår hos många aktörer 
i länet. Fler utbildningsplatser till både yrkeshögskolor och Jönköping University 
behövs för att på sikt lyfta utbildningsnivån. Detta påverkansarbete pågår på flera 
arenor.

Inriktningsmål: Andelen invånare som vid 20 års ålder fullgjort sin gymnasiala 
utbildning ska ligga minst 5 procent högre än rikssnittet.

Resultat: Mellan 2013 och 2014 ökade andelen gentemot riket från 4,7 till 7,6. 
Ny statistik kommer i april 2016. Målet uppfylls troligen.

Länets gymnasieskolor håller bra kvalitet, vilket är positivt och 
gymnasieavhoppen är i jämförelse med storstadsregionerna färre.

Inriktningsmål: Andelen 30–34-åringar som har högre utbildning än treårig 
gymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet.

Resultat: Mellan 2013 och 2014 ökade avståndet med 0,1 procent. Rikets andel 
ökade från 48,7 till 48,9, medan länets andel ökade från 41,2 till 41,3. Målet är 
inte uppfyllt.

Länets arbetsmarknad är stark och behovet av högre utbildning är ännu inte stort. 
Det är möjligt att få jobb med enbart treårig gymnasial utbildning, men denna 
möjlighet minskar allteftersom industrin och näringslivet blir allt mer 
kunskapsintensivt. Fokus på fler utbildningsplatser i länet och attitydinsatser för 
livslångt lärande är fortsatt en viktig fråga.

UTBILDNING
Region Jönköpings län har ekonomiska åtaganden för högskoleutbildning och 
folkhögskoleutbildning. Dessutom är regionen, på uppdrag av länets kommuner, 
huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram.

Perspektiv: Medborgare och kund

STRATEGISKT MÅL: Ett attraktivt och framtidsinriktat 
utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov
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FRAMGÅNGSFAKTOR Behovsanalyser som ger underlag för 
utbildningarnas dimensionering och inriktning

Region Jönköpings län erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom både 
gymnasieskolans naturbruksprogram och folkhögskoleområdet. 

Naturbruksutbildningarna i Tenhult och Reftele drivs på uppdrag av länets 
kommuner. Skolornas inriktningar är lantbruk, skogsbruk, djurvård, häst, hund, 
samt natur och miljö. Verksamheten baseras på en överenskommelse om 
samverkan under en tioårsperiod. 

Yrkeshögskoleutbildning (YH) erbjuds inom området lantbruk.

På Tenhults naturbruksgymnasium har trädgårdsinriktningen åter startats efter ett 
uppehåll.

I början av året startade Tenhults naturbruksgymnasium en ny utbildning inom 
gröna näringar i samverkan med Hushållningssällskapet och Arbetsförmedlingen. 
Inriktningen är trädgård och utbildningen vänder sig till nyanlända och till 
långtidsarbetslösa. 

Elever från Stora Segerstad naturbrukscentrum deltog under våren i flera olika 
skol-SM med fina framgångar. Stora Segerstad utsågs i maj till Sveriges bästa 
UF-skola.

Vid den regionala mässan ”Entreprenörskap på riktigt” utsågs Stora Segerstads 
naturbruks-gymnasium till Året skola i Ung Företagsamhet i Jönköpings län. 

Vid Sörängens folkhögskola i Nässjö finns allmän kurs, naturvetenskapligt basår, 
skrivarlinje, global linje och estetiska kurserna bild, keramik, foto och animation. 

Vid Värnamo folkhögskola finns fem högskoleförberedande profiler på allmän 
linje, tre yrkesförberedande utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, 
samt baskurs med fem olika profiler för deltagare med funktionsnedsättning.

Från och med hösten 2015 erbjuder Värnamo folkhögskola etableringskurs för 
nyanlända. Medel har erhållits från Region Jönköpings län för att kunna erbjuda 
deltagarna plats på allmän kurs efter avslutad etableringskurs.

Via statliga medel för flyktinginsatser har projektet ”snabbspår för akademiker” 
startat. 

Arbetsförmedlingen är delaktig i projektet.

GRÖNT

Mål: 1,0 förstahandssökande per utbildningsplats (gymnasieskolan).
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Resultat: 1,1. Målet är uppfyllt.

Antalet förstahandssökande per utbildningsplats på naturbruksgymnasierna är i 
nivå med 2015 och når målet på 1,0 sökande per plats. 58 procent av 
förstahandssökande var kvinnor och 42 procent män.

I samverkan med hälso- och sjukvården genomförs projektet Grön rehabilitering. 
Projektet bygger på forskningsbaserad kunskap om naturens och trädgårdens 
läkande inverkan. Grön rehabilitering syftar till att sjukskrivna patienter med 
diagnosen långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa snabbare och i större 
omfattning ska kunna återgå till arbetet. 

GRÖNT

Mål: 2,0 sökande per utbildningsplats (folkhögskolan).

Resultat: 2,5. Målet är uppfyllt.

Elevtillströmningen har varit fortsatt god till Sörängens folkhögskola och 
Värnamo folkhögskola. 61 procent av de sökande var kvinnor och 39 procent var 
män.

Sörängens folkhögskola profilerar sig inom kulturområdet och Värnamo 
folkhögskola inom folkhälsa.

GRÖNT

Mål: Minst 80 procent nöjda elever (gymnasieskolan).

Resultat: 92 procent. Målet är uppfyllt.

GRÖNT

Mål: Minst 80 procent nöjda deltagare (folkhögskolan).

Resultat: 95 procent. Målet är uppfyllt.

För både folkhögskolor och naturbruksgymnasier gäller att kvinnor är något mer 
nöjda än män. 
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Perspektiv: Process och produktion

STRATEGISKT MÅL: Eleverna ska slutföra sin utbildning

FRAMGÅNGSFAKTOR Utbildningsinnehåll anpassat till elevens 
behov

RÖTT

Mål: 95 procent av de studerande ska slutföra sin utbildning (gymnasieskolan).

Resultat: 68 procent. Målet är inte uppfyllt.

Uppgiften om andel elever som slutför sin utbildning inom 
naturbruksgymnasierna omfattar numera enbart de elever som slutför utbildningen 
med godkänd examen. Målvärdet är dock satt utifrån en annan definition. 

Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolorna uppgår till 86 procent. Det 
är i nivå med 2015.

Tabell X: Utbildning, antal elevveckor 2012–2016.

  2012 2013 2014 2015 2016

Folkhögskoleutbildning

Egna folkhögskolor 13 185 13 267 13 051 12 542 13 711

Övriga folkhögskolor 32 964 35 871 34 769 34 478 33 748

Summa 46 149 49 138       47 820 47 020 47 459

 

Gymnasieutbildning 

Gymnasieutbildning – 
naturbruk  

14 440 13 500 12 680 12 420 13 244

Uppdragsutbildning – 
naturbruk

4 950 5 500 4 880 2 366 2 825

Summa 19 390 19 000 17 560 14 786 16 069
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 

STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare som 
utvecklas i takt med nya krav.

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

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

GRÖNT

Mål: Minst 90 procent av lärarna inom gymnasieskolan ska vara behöriga 
(ämnes- och pedagogisk behörighet).

Resultat: 91 procent. Målet är uppfyllt.

På skolorna arbetar man för att successivt öka andelen behöriga lärare, framförallt 
genom att ge befintliga lärare kompletterande utbildning. 

RÖTT

Mål: Minst 75 procent av lärarna inom folkhögskolan ska ha pedagogisk 
utbildning. Resultat: 65 procent. Målet är inte uppfyllt.

Folkhögskolorna har inte krav från Folkbildningsrådet på pedagogisk behörighet. 
År 2017 kommer istället måttet lärartäthet att mätas.

Perspektiv: Ekonomi

STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av en god 
hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

FRAMGÅNGSFAKTORER Organisationsutveckling för ökad 
produktion och effektivitet, Kunskap om prestations- och 
kostnadsutfall
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GRÖNT

Mål: Kostnadsökning per elevvecka (folkhögskolor) inte högre än vägt index 
mellan åren (förutsatt samma inriktning).

Resultat: Kostnadsminskning med 2,0 procent. Målet är uppfyllt.

Kostnadsminskningen per elevvecka inom de egna folkhögskolorna uppgick till 
2,0 procent vilket kan jämföras med vägt index 2,7 procent.

GRÖNT

Mål: Kostnadsökning per elevvecka (gymnasieskolan) inte högre än index mellan 
åren 

Resultat: Kostnadsminskning med 3,8 procent - Målet är uppfyllt

Kostnadsminskningen per elevvecka inom naturbruksgymnasierna uppgick till 3,8 
procent. Naturbruksgymnasierna redovisar andra året i rad ett positivt resultat. 
Den stora förbättringen av ekonomin är dels en följd av att åtgärdsplanen har fått 
genomslag på kostnadssidan, dels en god tillströmming av elever. Året 2016 
redovisades ett positivt resultat på 8,2 miljoner kronor.

Det balanserade underskottet som är en följd av tidigare års underskott har därmed 
minskat och uppgår vid årsskiftet till 5,6 miljoner kronor. Underskottet hanteras 
som en fordran på länets kommuner.

GRÖNT

Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget.

Resultat: Målet är uppfyllt.

Utbildningsverksamheten redovisar ett överskott på cirka fem miljoner kronor.

Merparten av överskottet kan hänföras till statliga medel för asylsökande. 
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Tabell X: Utbildningsverksamhetens nettokostnad 2014–2016 
(miljoner kronor).

2014* 2015* 2016 Avvikelse 
mot budget 

2016

Folkhögskoleverksamhet  34,8 39,0 42,6 5,1

Högskoleverksamhet 1,8 1,8 1,7 0,0

Gymnasieverksamhet 0,3 0,6 0,6 0,0

Summa 
utbildningsverksamhet

36,9 41,4 45,0 5,1

* Justerat enligt 2016 års princip som innebär att gemensam OH ej fördelas till område

ATTRAKTIVITET
Under slutet av 2016 inleddes arbetet med regionala strukturbilder för Jönköpings 
län. De regionala strukturbilderna ska ge en samlad bild av de 13 kommuner som 
utgör Jönköpings län, gällande områden som fysisk och digital infrastruktur, 
markanvändning och bostadsmarknad, arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
samt näringsliv och förnyelse. Projektets långsiktiga målsättning är att bidra till 
attraktivitet och hållbar utveckling i Jönköpings län. Det uppnås genom att de 
regionala strukturbilderna utgör relevanta och konkreta besluts- och 
planeringsunderlag för lokal och regional utveckling. Den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) lägger grunden för de regionala strukturbilderna, och 
arbetet med dessa ska stärka kopplingen mellan RUS och kommunala 
översiktsplaner. Arbetet med strukturbilderna ska även främja samverkan mellan 
aktörer på kommunal och regional nivå, stärka enskilda kommuners roll i länet 
och identifiera utmaningar och möjligheter för länet som helhet samt för enskilda 
kommuner. Projektet är centralt för arbetet med samhällsplanering på regional 
nivå eftersom de strukturbilder som tas fram utgör viktiga verktyg för kommande 
planering. Genom att strukturbilderna används i planerings- och 
utvecklingsarbete, samt att kompetens byggs upp för att kontinuerligt uppdatera 
och revidera dem, lever nyttan av projektet vidare även efter att det avslutats.

Jönköpings län är en tillväxtregion, men också ett län med utmaningar. Under 
flera år har 8 av länets 13 kommuner haft negativ befolkningstillväxt. Negativ 
befolkningstillväxt drabbar tillväxten. Det blir svårare för företag att hitta rätt 
kompetens och attrahera arbetskraft. Vidare utarmar det servicen utanför 
storstäderna samt påverkar kommunernas intäkter och därmed deras 
investeringsmöjligheter.
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Inriktningsmål: Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med 2015.

Resultat: Flyttstatistik för 2016 kommer först i slutet av februari.

KULTUR
Ett rikt kulturutbud är betydelsefullt för attraktivitet, tillväxt och utveckling. 
Möjligheten att aktivt delta i eller ta del av kulturutbud är viktigt för individers 
välfärd och välbefinnande.

Regionens kulturverksamhet
Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom 
kulturinstitutionerna Smålands Musik och Teater, Jönköpings läns museum samt 
kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd och regionbibliotek. 
Dessutom ger regionen ett omfattande stöd till organisationer inom kulturområdet 
och det fria kulturlivet.

Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional 
kulturverksamhet. Målet med modellen är att skapa ökat utrymme för regionala 
prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar 
för fördelningen av statsbidrag till regional verksamhet. Den regionala 
kulturplanen ligger till grund för fördelningen. Kulturplanen för 2015–2017 har 
tagits fram i samråd med länets kommuner och andra regionala aktörer. 
Kulturplanen sätter extra fokus på barn och ungas möjlighet till kulturella 
upplevelser.

Perspektiv: Medborgare och kund

STRATEGISKT MÅL: Medborgarnas intresse och engagemang i 
samhällslivet

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 bredare 
tillgänglighet.
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Projekt och utställningar som regionen genomför är alltid tillgängliga för 
allmänheten och i huvudsak kostnadsfria. Ett stort kontaktnät bidrar till välbesökta 
projekt och efterfrågan på arrangemang.

Smålands Musik och Teater har nått publikmålet för 2016, en ökning jämfört med 
2015.

Smålands Musik och Teater har nästan nått publikmålet utanför Kulturhuset Spira. 
Jämfört med 2015 har antalet besökare/publik utanför Spira ökat med cirka 13 
procent.

GRÖNT

Mål: Minst 450 föreställningar/konserter för barn och ungdom vid Smålands 
Musik och Teater.

Resultat: 1 095 föreställningar/konserter. Målet är uppfyllt.

Smålands Musik och Teater har nått målet när det gäller konserter/föreställningar 
för barn och ungdom. Antalet föreställningar har mer än fördubblats jämfört med 
2015. Särskild prioritering har gjorts på verksamhet för barn och unga. Cirka 76 
procent av totala antalet föreställningar har riktat sig till barn- och ungdomar.

GRÖNT

Mål: Fler än 70 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater, Kulturhuset 
Spira.

Resultat: 70 490 besökare/publik. Målet är uppfyllt.

GULT

Mål: Fler än 50 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater utanför 
Kulturhuset Spira.

Resultat: 49 086 besökare/publik. Målet är delvis uppfyllt.
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GRÖNT

Mål: Minst 35 000 besökare/publik vid föreställningar för barn och ungdom.

Resultat: 44 406 besökare/publik. Målet är uppfyllt.

Besökande/publik vid föreställningar riktade till barn- och ungdom har ökat med 
cirka 4 procent jämfört med 2015.

STRATEGISKT MÅL: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara 
delaktiga i kulturlivet

FRAMGÅNGSFAKTOR Kulturverksamhet i länets samtliga kommuner

Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Främja kulturell mångfald och regionala 
särdrag.
Dialog med civilsamhället

FRAMGÅNGSFAKTOR Samverkan med olika aktörer inom 
kulturområdet

Samverkanstillfällen interregionalt internationellt och interkulturelltuppgår till 
145, medan samverkanstillfällen med civilsamhället är 78.

Under våren genomförde Smålands Musik och Teater musikaluppsättningen 
Spelman på taket. Under hösten spelades musikalen Passion, för första gången i 
Skandinavien, samt en uppsättning av Hamlet.

GRÖNT

Mål: Samtliga kommuner ska få del av kulturverksamhet 

Resultat: Målet är uppfyllt (grön)
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Jönköpings Sinfonietta har Kulturhuset Spira som sin fasta spelplats. Orkestern 
spelar också regelbundet i konsertlokaler, kyrkor och skolor i Jönköpings län.

Särskild prioritering har gjorts för verksamhet för barn och unga. I projektet Sagor 
från jordens skattkammare fick barn från hela länet besöka Spira och uppleva en 
föreställning med fyra sagor från fyra av världens hörn. Ytterligare en produktion 
för barn och unga var uppsättningen Katitzi.

En dansfestival arrangerades under våren. Unga dansintresserade fick ta del av 
workshopar med mera.

Genom samarbeten med amatörer ges många, både barn, ungdomar och vuxna, 
möjlighet att skapa och få en djupare kontakt med musik och teater.

Kulturting 2016 genomfördes under året. Detta är ett årligen återkommande 
tillfälle då kommunala, regionala och statliga företrädare för kulturen tillsammans 
med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället kan 
mötas, utbyta tankar och visioner.

Vissa av projekten inom kulturområdet har finansierats via statliga medel för 
asylsökande. En redovisning och utvärdering av projekten kommer att ske under 
2017. 

Tabell X: Kulturverksamhetstal 2012–2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Smålands Musik och Teater 

Totalt antal publik 124 254 137 977 119 678 112 918 119 576

Totalt antal föreställningar 950 1 021 1 003 907 1 441

Publik per föreställning 131 135 119 124 83

Perspektiv: Lärande och förnyelse

STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare ska 
utvecklas i takt med nya krav

FRAMGÅNGSFAKTOR Tillgång till kunniga medarbetare
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Kulturplanen för 2015–2017 har tagits fram i samråd med länets kommuner och 
andra regionala aktörer. Kulturplanen sätter extra fokus på barn och ungas 
möjlighet till kulturella upplevelser.

För att öka fokus på det läsfrämjande arbetet har länets folkbibliotek och 
regionbiblioteket tillsammans arbetat fram och antagit en gemensam 
läsfrämjandeplan som sätter riktning för arbetet 2016–2017. Arbetet med att 
genomföra denna har påbörjats.

Perspektiv: Ekonomi

STRATEGISKT MÅL: Verksamheten ska kännetecknas av en god 
hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.

FRAMGÅNGSFAKTOR Organisationsutveckling för ökad 
produktivitet och effektivitet.

GRÖNT

Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget.

Resultat: Målet är uppfyllt.

Totalt sett redovisar kulturverksamheten ett mindre överskott. Smålands Musik 
och Teater redovisar ett underskott på drygt 1 miljon kronor medan ett överskott 
återfinns för statliga medel för flyktinginsatser.

Tabell X: Kulturverksamhetens nettokostnad 2014–2016 (miljoner kronor).

2014* 2015* 2016 Avvikelse 
mot budget 

2016

Teater- och musikverksamhet 75,7 74,7 78,6 -1,2

Museiverksamhet 11,4 11,9 14,8 0,0

Övrig kulturverksamhet 41,8 44,6 49,9 1,4

Summa kulturverksamhet 128,9 131,2 143,3 0,2

* Justerat enligt 2016 års princip som innebär att gemensam OH ej fördelas till område

Regionen stödjer och främjar samarbetet med folkbildningen genom att lämna 
bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får statligt stöd. 
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Bidraget syftar till att främja länsinvånarnas behov och intresse för bildning 
gemenskap och kultur.

Region Jönköpings län är även delägare i länsmuseet. Under året har en utredning 
gjorts kring vägval för framtida samverkan och organisation.

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Under våren 2016 genomförde Trafikverket inriktningsplaneringen inför den nya 
infrastrukturpropositionen som ska mynna ut i nationell infrastrukturplanering och 
länsplaner. Regeringen presenterade den nya infrastrukturpropositionen 
Investering i framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och 
hållbar utveckling i oktober 2016. Regeringens direktiv till länsplaneupprättarna 
väntas komma i början av 2017.

Sverigeförhandlingen har under 2016 tagit fram flera underlag, bland annat 
Sverigeförhandlingens tredje lägesrapport som publicerades i juni 2016. Den 
beskriver överenskommelserna om bostadbyggande kopplat till utbyggnaden av 
nya stambanor. Region Jönköpings län har under 2016 haft kontinuerlig dialog 
med Sverigeförhandlingen i flera planeringsfrågor. Regionen arbetar för en 
helhetssyn av de nyttor som de nya stambanorna kan skapa för tillgänglighet, 
kompetensförsörjning med mera. Regionen har även lyft fram företagsröster som 
visar att nya stambanor skulle gynna företagen i länet. Region Jönköpings län är 
dessutom först ut med att beskriva samhällseffekterna av höghastighetsjärnväg 
verbalt. Regionen arbetar även med att ta fram en argument- och faktasamling.

Under 2016 har flera projekt startat eller blivit klara för byggstart. Arbetet med att 
bygga den två km långa förbifarten söder om Barnarps samhälle är klar och vägen 
invigdes i november 2016. Det pågående arbetet med omfattande upprustning och 
ombyggnad av järnvägssträckan Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping fortsätter 
även under 2017.

Utifrån vårt arbete med den Regionala Digitala Agendan pågår ett aktivt arbete 
kring bredbandsutvecklingen i länet och vi är aktiva inom e-utveckling där ett 20-
tal projekt pågår vilka finansieras av region och kommuner. Allt för att utveckla 
attraktiva miljöer och underlätta vardagen för länets invånare. 

KOLLEKTIVTRAFIK
En bra kollektivtrafik är väsentligt för utvecklingen eftersom den har stor 
betydelse för invånarnas arbetsresor, men även för resor till sjukvård, utbildning, 
handel, nöjen och rekreation.
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Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet och har ansvar för 
finansieringen av den kollektivtrafik som omfattas av regionalt 
trafikförsörjningsprogram.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Jönköpings län är en viktig del i 
den regionala planeringen. Det anger långsiktiga och strategiska mål för hur 
kollektivtrafiken kan bidra till den regionala utvecklingen och ett hållbart 
samhälle. Ett ökat kollektivt resande är nödvändigt för en hållbar utveckling – 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs av 
landstingsfullmäktige i september 2012 och gäller till 2025. En revidering har 
gjorts och regionfullmäktige antog det nya programmet i november 2016.

För att de beslutade utökningarna i trafikförsörjningsprogrammet ska kunna 
genomföras i stadstrafiken i Jönköping är en ny bussdepå nödvändig på sikt. 
Frågan har utretts under 2016,  för ställningstagande 2017

Under 2016 har det arbetats med att ta fram en tåg- och regionbusstrategi med 
syfte att utreda hur trafikutbudet ska utformas med kunden i fokus.

Länstrafikens verksamhet omfattar dels allmän kollektivtrafik med buss och tåg, 
dels serviceresor med mindre fordon. All trafik utförs på entreprenad 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 och 
Nässjö tätorter, men finns även i flera av länets andra kommuner.  Serviceresor 
delas i sin tur in i sjukresor, färdtjänst och närtrafik.

2015 infördes ett nytt pris- och zonsystem inom länstrafiken. I samband med 
införandet av den nya zonmodellen och ungdomskortet 2015 gjordes en större 
översyn av biljettpriserna. Inför 2016 genomfördes ingen prishöjning.

En utredning tillsammans med länets kommuner om det framtida ansvaret för 
skolskjutsar är gjord. Ett samrådsförfarande ska ske tillsammans med respektive 
kommun inför kommande kommunala upphandlingar.

Perspektiv: Medborgare och kund

STRATEGISKT MÅL: Ökad andel kollektiva resor – för hållbar 
utveckling
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FRAMGÅNGSFAKTORER Konkurrenskraftiga restider och hög 
turtäthet, Prisvärt, Nöjda kunder

GULT

Mål: Nöjda resande Regional trafik (alla länsbor) 60 procent.

Resultat: 50 procent. Målet är delvis uppfyllt.

GULT

Mål: Nöjda resande Regional trafik (resenärer) 73 procent.

Resultat: 67 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Den kundupplevda kvaliteten hos resenärer sjunker jämfört med 2015. Resultatet 
är dock högre än genomsnittet för riket.

GULT

Mål: Nöjda resande serviceresor 85 procent.

Resultat: 83 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Den kundupplevda kvaliteten i resandet för serviceresor ligger något under målet, 
men är bättre än 2015. 

GULT

Mål: Prisvärdhet 50 procent.

Resultat: 49 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Den upplevda prisvärdheten hos resenärerna når nästan målet och har ökat med 
fyra procentenheter jämfört med 2015.

Perspektiv: Process och produktion
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STRATEGISKT MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

FRAMGÅNGSFAKTORER Trafikutbud med högt resande, Bra 
infrastruktur, Tryggt och säkert          

GRÖNT

Mål: Resandeökning 3,5 procent exklusive skolkortsresor.

Resultat: 9,8 procent. Målet är uppfyllt.

Under 2016 utfördes 22,4 miljoner resor, vilket är en ökning med 1,7 miljoner 
jämfört med 2015. Resor med det nya ungdomskortet står för huvuddelen av 
ökningen. Antalet resor exklusive skolkort har ökat med 9,8 procent jämfört med 
2015, vilket är en kraftig ökning jämfört med målet.

GRÖNT

Mål: 8,9 påstigande/mil (regional trafik).

Resultat: 9,2 påstigande per mil. Målet är uppfyllt.

Antalet påstigande per mil har ökat eftersom resandet ökat mer än antal 
producerade mil.

Tabell X: Kollektivtrafik verksamhetstal 2015–2016.

Verksamhetsstatistik Utfall Utfall Budget Förändring
 2015-12-31 2016-12-31 2016 2016-2015

    
Länstrafik (tusental)    
Antal resor- buss- och tågtrafik 20 700 22 400 20 000 1 700
Andel regelbundna resenärer ( i procent av länets 25,8% 27,2% 30% 1,4%
invånare)    
    
Serviceresor (tusental) 644 669 630 25
Färdtjänstresor 485 506  21
Sjukresor 159 163  4
     

Perspektiv: Ekonomi

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektivt trafikutbud
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FRAMGÅNGSFAKTOR Högt resandeunderlag

RÖTT

Mål: Nettokostnad för trafik och infrastruktur ska inte överstiga budget.

Resultat: Målet är inte uppfyllt.

Totalt sett redovisas ett underskott på cirka 41 miljoner kronor för trafik och 
infrastruktur.

Underskottet förklaras av lägre biljettintäkter än budgeterat (cirka 13 miljoner 
kronor), höga kostnader för ersättningstrafik samt höga kostnader för inhyrd 
personal hos tågoperatörerna. Som följd av kostnadsökningarna uppvisar 
Krösatågen ett underskott på 17 miljoner kronor. Tillsammans med regionens 
andel av underskottet för Västtågen samt ett mindre underskott för 
regionbusstrafiken blir det sammanlagda underskottet för allmän trafik drygt 34 
miljoner kronor.

Resor med serviceresor, både färdtjänst- och sjukresor har ökat i antal och längd. 
Ersättningarna till trafikföretagen har därför ökat vilket medfört en negativ 
budgetavvikelse på cirka 10 miljoner kronor.

För borgensåtagandet avseende flyglinjen till Frankfurt finns 2016 en kostnad på 
3,4 miljoner kronor i form av den reservering för Region Jönköpings läns 
åtagande som gjorts under 2016. Någon utbetalning har dock ännu inte gjorts. 
Kostnaderna har inte varit budgeterade, vilket innebär att ett underskott uppstår. 
Sammantaget för 2015 och 2016 finns nu en total reservering i den nivå som utgör 
regionens maximala åtagande.

16,2 miljoner kronor har under 2016 betalats till Trafikverket när det gäller 
bidraget till infrastruktur (mötesplats Båramo).  Även den kommande 
utbetalningen (preliminärt 2017) på cirka 16 miljoner kronor har kostnadsförts 
2016. Denna del av de två utbetalningarna genererar därmed ett underskott 2016. 
Den totala kostnaden för åtagandet uppgår till förväntat belopp.

Inom anslaget för infrastruktur har även en annan större engångspost bokförts. Det 
gäller de medel som funnits reserverade sedan sammanslagningen mellan 
Regionförbundet och Landstinget. De resterande medel på 22,2 miljoner kronor 
som varit avsatta för avvecklingskostnader samt framtida regionala satsningar har 
nu intäktsförts i enlighet med det uttalade syftet med denna reservering.

GRÖNT

Mål: Kostnad/per resenärkilometer (serviceresor) ska inte öka mer än index 
(16,25 kr)
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Resultat: 16,25 kr. Målet är uppfyllt.

RÖTT

Mål: Självfinansieringsgrad (allmän trafik) 40 procent 2016 (50 procent över tid)

Resultat: 36 procent. Målet är inte uppfyllt.

Målet för självfinansieringsgraden är satt till 50 procent över tid. Målet för 2017 
är en skattefinansieringsgrad på 60 procent med en långsiktig målsätning på 50 
procent. Den planerade nivån för 2016 (40 procent) uppnåddes inte beroende på 
att kostnaderna ökar mer än intäkterna. Detta är en följd av högre subvention när 
det gäller ungdomsresande.

Tabell X Trafik och infrastruktur nettokostnad 2014–2016 (miljoner kronor).

2014* 2015* 2016 Avvikelse 
mot budget 

2016

Trafik och infrastruktur 698,5 688,0 769,1 -41,4 

* Justerat enligt 2016 års princip som innebär att gemensam OH ej fördelas till område 
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Medarbetare
Utvecklingsarbetet inom Region Jönköpings län s verksamheter som 
kunskapsorganisation och en attraktiv arbetsgivare har fortsatt under 2016. 

STRATEGISKT MÅL: Delaktiga och kompetenta medarbetare

FRAMGÅNGSFAKTOR Attraktiv arbetsgivare

Region Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare. Det är ett resultat av samspelet 
mellan chefer och medarbetare som har förmågan att omsätta regionens 
grundläggande värderingar och verksamhetsuppdrag i praktisk handling på ett 
framgångsrikt sätt. Kompetenta och delaktiga medarbetare är nyckeln till 
framgång.

Medarbetare i Region Jönköpings län
Region Jönköpings läns verksamhet utförs dels i egen regi, dels av privata aktörer. 
Regionens planering och åtgärder har betydelse för hela verksamheten, medan 
detta avsnitt främst handlar om medarbetare inom Region Jönköpings län. Under 
2016 har en del verksamhetsförändringar genomförts som framförallt påverkar 
den interna fördelningen av personal och resurser. Bland annat har ett 
länsgemensamt rehabiliteringscentrum bildats. Organisatoriska förändringar inom 
flera medicin-, geriatrik- och ortopedkliniker i länet har också genomförts. Vid 
årsskiftet genomfördes även en verksamhetsövergång där tidigare Energikontoret 
övergick till Region Jönköpings län.

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Region Jönköpings län 10 311 anställda. Av dem 
var 9 623 tillsvidareanställda och 688 visstidanställda. Se Tabell xx.

Tabell x: Antal anställda 31 december 2016

Anställning Totalt Kvinnor Män

Tillsvidareanställda 9623 7792 1831

Visstidsanställda 688 482 206

Totalt anställda 10311 8274 2037

Tjänstgöringsgrad 95,1% 94,5% 97,5%

Regionen mäter också antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur 
många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under året. Hänsyn tas till både 
tjänstgöringsgrad och frånvaro. I genomsnitt är ökningen 37 faktiska årsarbetare 
under 2016 jämfört med 2015. Det motsvarar en ökning på 0,4 procent. I 
huvudsak är det verksamhetsområdena Regionledningskontoret/Verksamhetsnära 
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funktion, IT-centrum, Utbildning och kultur, Verksamhetsstöd och service och 
Primärkommunal utveckling som ökat. En viss ökning finns även inom 
Vårdcentralerna Bra Liv och Folktandvården. Inom verksamhetsområdena för 
hälso- och sjukvård (Medicinsk vård, Kirurgisk vård, Psykiatri och rehabilitering 
och Medicinsk diagnostik) har det totalt sett skett en minskning. Tabell X nedan 
visar förändring i anställningar och frånvaro jämfört med 2015.

Tabell X: Faktiska årsarbetare i genomsnitt – förändring 2016–2015

Förändring årsarbetare 
2016–2015

Ökning tillsvidareanställda + 225

Minskning visstidsanställda – 33

Minskning timavlönade – 27

Ökad sjukfrånvaro (färre i arbete) – 59

Ökad föräldraledighet (färre i arbete) – 49

Ökad övrig frånvaro (färre i arbete) – 20

Förändring faktiska årsarbetare + 37

Medelåldern för tillsvidareanställda 2016 var 47,3 år, vilket är en minskning 
jämfört med tidigare år. Sett till de senaste fem åren har medelåldern minskat med 
cirka ett år.

Semesterlöneskulden till de anställda var i genomsnitt 14,3 dagar (sparade 
semesterdagar) per anställd 2016. Det är en minskning med 0,3 dagar jämfört med 
2015.

Personalomsättningen (tillsvidareanställda som slutar) inom regionen var 2016 8,9 
procent inklusive pensionsavgångar, vilket är i något högre än 2015 då 
omsättningen låg på 8,1 procent. Uppdelat per kön var personalomsättningen för 
kvinnor 8,6 procent och för män 10,1 procent. Exkluderat pensionsavgångar var 
personalomsättningen 5,8 procent under 2016.

Antalet ålderspensioner 2016 var 263, en ökning jämfört med 2015. Under 2016 
har drygt 140 tillsvidareanställda valt att arbeta kvar efter 65-årsdagen. Det är 
något fler än föregående år. De kommande tio åren beräknas i genomsnitt ungefär 
250 personer gå i pension varje år.
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Kompetensförsörjning
För att möta personalomsättningen rekryterades över 900 tillsvidareanställa 
medarbetare under 2016. Trenden med att fler medarbetare tillsvidareanställs och 
färre visstidsanställs fortsatte. Sommarbemanningen påverkades av bristande 
tillgång på vikarier inom vissa yrkesgrupper. Svårighet med bemanning har i vissa 
lägen under året medfört att alla vårdplatser inte kunnat hållas öppna.

Att trygga läkarförsörjningen har varit en medveten satsning under flera år. Ett 
kontinuerligt arbete med att förbättra AT- och ST-koncepten har utvecklats i nära 
samarbete med verksamheten, studierektorer och AT-chefer. AT-läkare och ST-
läkare är en viktig grund för försörjning av specialistutbildade läkare. Rekrytering 
av specialister från andra länder och svenskar som studerar till läkare utomlands 
har också haft betydelse.

Svårigheter att bemanna och hitta rätt kompetens för vissa specialistinriktningar 
och arbetsplatser har lett till ökade kostnader för hyrläkare. Den totala kostnaden 
för hyrläkare under 2016 uppgick till 153 miljoner kronor, en ökning med drygt 
40 miljoner kronor jämfört med 2015. Kostnaderna har ökat inom samtliga 
delområden. Kostnadsökningen inom medicinsk service och psykiatrisk vård 
uppgår till drygt 60 procent och inom primärvården till cirka 30 procent. Inom 
somatisk vård har inte kostnadsökningen varit lika omfattande, den hamnar på 
cirka 6 procent. En gemensam nationell strategi för att bli oberoende av inhyrd 
personal inom hälso- och sjukvården senast 1 januari 2019 har formulerats mellan 
landsting/ regioner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Under 2016 har förberedelser gjorts inför start av läkarutbildningen. I januari 2019 
blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings 
universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. När utbildningen är 
fullt utbyggd får150 läkarstudenter såväl teoretisk som praktisk utbildning i 
Region Jönköpings län.

Flera åtgärder har genomförts under 2016 för att tillgodose ökat behov av 
grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. En åtgärd för att 
påverka utbudet av antalet utbildningsplatser har varit ökad samverkan och dialog 
mellan ledning på högskola och landsting/regioner inom sydöstra 
sjukvårdsregionen (regionerna/landstingen i Jönköping, Östergötland och 
Kalmar). Ett regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram har startat 
för nyutbildade sjuksköterskor och utbildningsanställningar har införts för 
specialistutbildade sjuksköterskor.

En stor del av regionens centrala anslag för kompetensförsörjning har använts till 
utbildningsanställningar för medarbetare som utbildar sig till 
specialistsjuksköterska. 

Anslaget har även använts till utveckling av medarbetare i studenthandledning för 
att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning och utbildning för 
utlandsrekryterade läkare i språk och det svenska sjukvårdssystemet.
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Kostnaderna för hyrpersonal för sjuksköterskor uppgår 2016 till drygt 2 miljoner 
kronor, vilket är en minskning med nästan 40 procent jämfört med 2015.

Projekt Nyckeln till arbete påbörjades under 2016. Arbetet har formaliserat 
samverkansformer med andra myndigheter för att underlätta för nyanlända att 
komma in på arbetsmarknaden. Ett femtiotal nyanlända med kompetens inom 
hälso- och sjukvård har deltagit i aktiviteter på olika arbetsplatser inom Region 
Jönköpings län.

Ett regiongemensamt projekt för Rätt använd kompetens (RAK) pågår. Projektet 
ska tillsammans med verksamheten utveckla och tillhandahålla gemensamma 
metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten därigenom använder sina 
resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt.

Region Jönköpings läns marknadsföringskoncept Attraktiv arbetsgivare har 
fortsatt att utvecklas under året. En förflyttning från traditionell marknadsföring 
till mer relationsskapande aktiviteter och fokus på att stärka varumärket har skett. 
Extra fokus har varit att möta kompetenser där det finns större behov av att 
rekrytera.

För professioner med hög personalomsättning, som till exempel psykologer, 
kuratorer och tandläkare, har det aktiva arbetet med rekrytering fortsatt.

Under 2016 forskade 120 medarbetare, varav 35 doktorerade och 6 disputerade. 
Cirka 200 ansökningar om forskningsanslag och medel beviljades. En nationell 
jämförelse bland landsting/regioner visar att Region Jönköpings län (utöver 
universitetssjukhusen) satsar mest pengar i Sverige på forskning.

Arrangemanget Forskarfredag genomfördes med många uppskattade 
populärvetenskapliga presentationer för allmänheten. 

Studenter är en betydelsefull målgrupp för framtida kompetensbehov och 
verksamhetsförlagd utbildning är ett viktigt inslag i kompetensförsörjningen. 
Under 2016 genomfördes nästan 8 000 studentveckor och drygt 2 700 veckor för 
omvårdnadselever.

Arbetsmiljö och hälsa
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande insatser för en god arbetsmiljö där medarbetare upplever sig 
delaktiga, kompetenta och friska.

Under 2016 genomfördes regelbundna arbetsmiljöutbildningar för chefer och 
skyddsombud i syfte att skapa förutsättningar för att kunna jobba aktivt för en 
hälsosam och hållbar arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna. Föreskriften om 
organisatorisk och social arbetsmiljö har ingått som en del i utbildningarna.
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Friskvårdsuppdrag och friskvårdsprojekt har genomförts i verksamheten och med 
stöd av regionens friskvårdsteam för medarbetare och grupper som har behov av 
att komma igång med aktiviteter och nå beteendeförändring.

Som en del i regionens hållbarhetsprogram ingår att verka för klimatsmart 
arbetspendling för medarbetare. Inom ramen för det har medarbetare erbjudits att 
hyra förmånscykel. Ökad cykling är även hälsofrämjande.

Sjukfrånvaron fortsatte att öka i jämförelse med 2016. Liksom tidigare år var 
sjukfrånvaron för kvinnor högre än för män. Den psykiska ohälsan står för en stor 
del av sjukskrivningarna. Under 2016 har även det även uppstått ett antal fall av 
ohälsa i samband med ombyggnad av lokaler. Det pågår ett aktivt 
rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron. Insatser av främjande, 
förebyggande och rehabiliterande karaktär behöver fortsätta.

En översyn har startats under året för att kvalitetssäkra regionens 
rehabiliteringsprocess. Dokumentationsstöd är en del i det arbetet, för att 
säkerställa tillförlitliga data och underlag.

En ansökan har skickats till Europeiska Socialfonden om medel för att stärka 
arbetet kring förebyggande av psykisk ohälsa. Ansökan har gjorts i samverkan 
med sju kommuner inom Jönköpings län och även Försäkringskassan och 
fackförbundet Kommunal är samverkanspartners.

Frisknärvaron har ökat något under 2016 jämfört med 2015. Andelen medarbetare 
med högst 5 sjukdagar under året var 60,9 procent - för kvinnor 58,1 procent och 
för män 72,2 procent.

Sjukfrånvaron har ökat under 2016 och hamnade på 5,1 procent. Sjukfrånvaron 
ökade för både män och kvinnor.

RÖTT

Mål: Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år.

Resultat: Sjukfrånvaron var 5,1 procent .Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,7 
procent och för män 3,0 procent. Målet är inte uppfyllt. 

Tabell xx Sjukfrånvaro 2016 och 2015 (lagstadgad sjukredovisning) i 
procent.

2016 2015
Total sjukfrånvaro 5,8 5,3
Kvinnor 6,4 5,8
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Män 3,4 3,1
Olika åldersgrupper:

– 29 år 4,2 4,0
30–49 år 5,5 4,9
50 år 6,6 6,2
Andel långvarig sjukdom, 
över 60 dagar, av 
total sjukfrånvaro 57,2 54,2

Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och 
landsting/regioner är skyldiga att redovisa årligen, skiljer sig från Region 
Jönköpings läns redovisning genom att även arbetstidsmått vägs in.

Delaktiga och engagerade medarbetare
Väl fungerande samverkan, medarbetar- och lönesamtal samt individuella 
kompetensutvecklingsplaner är av stor betydelse för att skapa delaktighet och 
engagemang. Mätningen av medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner 
visar på en förbättring jämfört med 2015. Arbetet med att förbättra resultaten och 
nå måluppfyllelse fortsätter under 2017.

I september 2016 genomfördes en kombinerad enkät för medarbetarskap och 
säkerhet. 

Svarsfrekvensen uppgick till drygt 81 procent vilket innebär att fler än 7 300 
medarbetare svarat på enkäten. Regionen har generellt goda resultat vilket ger en 
bekräftelse på mycket som fungerar bra. Undersökningen ger också ett viktigt 
underlag för vad som behöver förbättras och kan utvecklas. Arbetet inom 
respektive verksamhet med handlingsplaner utifrån enkätens resultat startade 
direkt efter undersökningen och fortsätter under 2017. För första gången hade 
Region Jönköpings län med frågorna som är nationellt framtagna av SKL och 
mäter hållbart medarbetarengagemang (HME). HME-frågorna möjliggör 
jämförelse med andra landsting/regioner och även här har Region Jönköpings län 
bra resultat. Speciellt dimensionen som mäter ledarskap utmärker sig och har ett 
klart högre resultat än jämförbara landsting/regioner.

Arbetet med kultur och värderingar på arbetsplatsträffar fortsatte under 2016. 
Gemensamma synsätt och gemensamma värderingar skapar trygghet hos 
medarbetarna och är en grund för goda arbetsförhållanden.

GULT

Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal.

Resultat: 89 procent. Målet är delvis uppfyllt.
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GULT

Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha en dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan. 

Resultat: 83 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Chef- och ledarskap
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer. Rekrytering av chefer pågår 
kontinuerligt och en majoritet av cheferna rekryteras från den egna verksamheten.

Alla chefer ska ges tillgång till stöd, inspiration, utbildning och utveckling. 
Regionen vill också identifiera och stödja utveckling av medarbetare med goda 
förutsättningar för och intresse för att leda.

Under året har utvecklingsprogram avslutats och påbörjats. Fyra 
chefsutvecklingsprogram som påbörjades 2015 med totalt omkring 50 deltagare 
avslutades 2016 och fyra nya program har startats 2016 med ungefär lika många 
deltagare.

Regionen har sedan starten av The Jönköping Academy for Improvement of 
Health and Welfare varje år haft med omkring tio deltagare i masterprogrammen i 
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och sjukvård.

Advanced training program, ATP, har genomförts vid två tillfällen med 25 
deltagare vid respektive program från hela landet. Kursen vänder sig till ledare, 
processledare och chefer och är en kvalificerad kurs för modern klinisk 
förändringsledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården.

Medarbetar- och säkerhetsundersökningen som genomfördes under hösten fick för 
dimensioner som rör ledarskap och närmaste chef på regionnivå de högsta 
värdena i hela undersökningen. Det är ett långsiktigt arbete att ge chefer stöd och 
utveckling i sina uppdrag. Chefsutveckling fortsätter vara en prioriterad fråga.

JÄMSTÄLLDHETSBOKSLUT 2016
Jämställdhet i arbetslivet handlar om att kvinnor och mäns kunskaper och 
erfarenheter ska värderas lika och med samma utvecklings- och 
befordringsmöjligheter. En förutsättning för att vi ska nå jämställdhet är att 
inflytande, makt och ansvar fördelas lika mellan kvinnor och män. 
Jämställdhetsbokslutet 2016 bygger på jämförelser av nyckeltal för 2011.
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Arbete för jämställdhet
Jämställdhet ska genomsyra verksamheten ur alla aspekter. Den vård och service 
som Region Jönköpings län erbjuder ska vara anpassad efter kvinnors och mäns 
olika behov och förutsättningar. Könsperspektivet ska finnas med vid 
konsekvensbedömningar inför förändringar, uppföljning av verksamhet samt i 
arbetet med olika personalfrågor. Huvuddelen av all personalstatistik redovisas 
uppdelad på kön.

Utifrån regionens policy för jämställdhet har följande gemensamma 
jämställdhetsmål utformats för 2016:

 Främja en jämn könsfördelning inom olika yrkesgrupper och befattningar.
 Minska andelen anställda med ofrivillig deltidsanställning.
 Minska andelen upplevda sexuella trakasserier.
 Förhindra och åtgärda att inga osakliga skillnader i lön förekommer.

Arbetsförhållanden
Under 2016 har regionens chefer fått information om Arbetsmiljöverkets nya 
föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Målet är att minska den 
arbetsrelaterade ohälsan. Sjukfrånvaron varierar över tid på ett relativt regelbundet 
sätt. Från en låg sjukfrånvaro vände trenden 2012 och sjukfrånvaron har sedan 
dess ökat. Det är framför allt kvinnornas sjukfrånvaro som ökar. Med olika 
insatser kopplade till specifika kvinnodominerade yrkesgrupper och individer med 
lång sjukfrånvaro ska sjuktalen förbättras.

Män och kvinnor ges samma möjligheter till kompetensutveckling och att omsätta 
sin utbildning i verksamheten. En kompetensutvecklingsplan är dokumenterad för 
lika stor andel kvinnor som män. I regionens undersökning om medarbetarskap 
och säkerhet svarade 96 procent positivt eller neutralt på frågan om arbetsinsatser 
värderas lika oavsett kön på arbetsplatsen.

Av de deltidsanställda medarbetarna är den övervägande andelen kvinnor. Den 
genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat med två procent sedan 2011 och 
därmed har andelen deltidsanställda kvinnor minskat. Under 2016 inleddes 
projektet Heltid som norm” för att erbjuda alla som vill arbeta heltid en permanent 
heltidsanställning. Projektet har varit framgångsrikt och av 146 medarbetare som 
anmält önskemål om heltid har fler än 100 heltidsanställts 2016. Projektet 
fortsätter och ska vara helt genomfört vid utgången av 2018.

Utöver heltidsprojektet ökar deltidsanställdas tjänstgöringsgrader genom att 
medarbetare anmäler intresse för högre tjänstgöringsgrad (men inte heltid). 
Antalet som önskar högre tjänstgöringsgrad har halverats under den jämförande 
perioden. Av de 169 medarbetare som anmälde intresse 2016 fick 54 den önskade 
utökningen permanent. För ytterligare 63 medarbetare har önskemålen 
tillgodosetts delvis eller tidsbegränsat.
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Förvärvsarbete och föräldraskap
Det ska vara möjligt för alla medarbetare att kombinera arbete och föräldraskap. 
Region Jönköpings län 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, kompetensutvecklingsinsatser, sociala aktiviteter och 
medarbetarsamtal. Introduktion erbjuds vid återkomst från föräldraledigheten. 
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 
föräldraledigheten, men männens andel ökar. Vård av sjukt barn (tillfällig 
föräldrapenning) är fördelat lika mellan könen.

Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier definieras som ett uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet. I regionen råder nolltolerans mot trakasserier. På 
arbetsplatsträffar informeras om riktlinjer och handlingsplan mot trakasserier och 
kränkande särbehandling. Nyanställda får information i samband med 
introduktionen. Utbildning om trakasserier ingår i arbetsmiljöutbildningen för 
chefer och skyddsombud. Utifrån resultatet av undersökningen om 
medarbetarskap och säkerhet ska varje arbetsplats analysera och ta fram 
handlingsplaner. Andelen som svarar att man varit utsatt för kränkande handlingar 
av sexuell natur på arbetsplatsen är två procent och är en ökning jämfört med de 
senaste mätningarna. Regionen följer upp denna fråga även i medarbetarsamtalen 
och vid arbetsmiljöronder.

Rekrytering
Vid rekryteringar uppmärksammas särskilt jämställdhetsperspektivet. Vikt läggs 
vid könsneutral utformning av annonser, att kalla både kvinnliga och manliga 
sökande till intervju och att arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor i 
rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden ”kompetensbaserad rekrytering” 
säkerställer att rätt kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt 
mellan sökanden.

Andelen kvinnor på högre chefsbefattningar (direktör och verksamhetschef) är 58 
procent. Bland enhetschefer (första linjens chefer) är andelen kvinnor 76 procent.

Den nationellt könssegregerade arbetsmarknaden speglar även yrkesuppdelningen 
mellan kvinnor och män inom Region Jönköpings län. Av totalt cirka 100 
yrkesgrupper är 60 kvinnodominerade, 20 är mansdominerade och i resterande är 
fördelningen jämn. Det finns dock exempel på yrkesgrupper där könsfördelningen 
har förändrats över tid. Genom olika aktiviteter riktade mot grundskolor och 
gymnasier försöker regionen väcka intresse bland elever för yrken utanför de 
traditionella könsmönstren, bland annat genom att ta emot studiebesök, prao och 
marknadsföra regionens yrkesgrupper på till exempel Dreamhack.
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För att främja en jämnare könsfördelning uttalas i rekryteringsarbetet att prioritera 
underrepresenterat kön vid likvärdiga meriter.

Lönefrågor
Jämställda löner ska känneteckna lönesättningen såväl vid nyanställning som vid 
löneöversyn. En viktig princip vid löneöversyn är att föräldralediga medarbetare 
ska lönesättas utifrån sin tidigare prestation.

Lönekartläggningar grundas på genomförda arbetsvärderingar. Den senaste 
kartläggningen genomfördes 2015. Analyser görs på alla löneskillnader mellan 
könen i både lika och likvärdiga grupper. Det lönemässiga försprång som vissa 
mansdominerade grupper har i jämförelse med kvinnodominerade grupper med 
lägre medellön förklaras av att de mansdominerade grupperna i större utsträckning 
konkurrerar med den privata marknaden. I jämförelse med andra 
landsting/regioner och den privata marknaden hävdar sig jämförande 
kvinnodominerade gruppers löneläge relativt väl.

Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnaderna av längre 
yrkeserfarenhet/ålder och individuell prestationsbaserad lön. Det finns ingen 
analys som visar på osaklighet som beror på kön, men analyserna har gett 
anledning till att utforma diskussionsfrågor om jämställdhet som numera tas upp i 
obligatoriska chefsutbildningar om lönebildning inför löneöversynen. Regionen 
har vid de senaste löneöversynerna prioriterat kvinnodominerade grupper för att 
skapa en bra plattform för jämställda löner. Under året skedde en omfattande 
satsning på medarbetare inom grupperna barnmorskor och grundutbildade 
sjuksköterskor.

Nyckeltal jämställdhet
Nyckeltalen 2016 redovisas regionövergripande i årsredovisningen. Som 
jämförelse redovisas 2011 års uppgifter.

Tabell xx Nyckeltal, jämställdhetsbokslut 2016.

2011 2016

Anställning och tjänstgöringsgrad

Andel av antal anställda
Kvinnor 80 % 80 %
Män 20 % 20 %

Andel deltidsanställda
Kvinnor 28 % 22 %
Män 9 % 8 %

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad
Kvinnor 93 % 95 %
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Män 97 % 98 %

Antal som önskar högre tjänstgöringsgrad
Kvinnor 364 148
Män 16 21

Frånvaro, årsarbetare
Sjukfrånvaro
kvinnor 3,8 % 5,7 %
män 2,4 % 3,0 %

Föräldraledighet
kvinnor 6,1 % 7,5 %
män 2,0 % 3,4 %

Vård av sjukt barn (vab)
kvinnor 0,4 % 0,4 %
män 0,3 % 0,4 %

Chefsbefattning
Direktör
kvinnor 47 % 59 %
män 53 % 41 %

Verksamhetschef
kvinnor 50 % 52 %
män 50 % 48 %

1:a linjens chef
kvinnor 74 % 76 %
män 26 % 24 %

Andel kvinnor på chefstjänster per antal anställda kvinnor 4,2 % 4,4 %
Andel män på chefstjänster per antal anställda män 9,4 % 7,5 %
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Miljö, stöd och service
I det här kapitlet beskrivs Region Jönköpings läns miljöarbete och delar av stöd- 
och serviceverksamheten.

MILJÖ

STRATEGISKT MÅL Hållbar utveckling – ur ett miljöperspektiv
FRAMGÅNGSFAKTORER Klokt resurstänkande, Klimatsmart region, 
Sund livsmiljö

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar miljöutveckling som är 
hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Regionen agerar 
klimatsmart och har ett klokt resurstänkande. Det ger bra förutsättningar för en 
sund livsmiljö och ett bra liv i en attraktiv region. 

Miljöarbetet styrs av Program för hållbar utveckling 2013–2016 – utifrån ett 
miljöperspektiv. Programmet utgår från generationsmålet, som är ett 
inriktningsmål för svensk miljöpolitik. Programmet har en tydlig koppling till en 
del av de nationella folkhälsomålen. Programmet omfattar även verksamheter som 
finansieras av Region Jönköpings län. Region Jönköpings län ska i första hand 
arbeta med de betydande åtgärder som konkretiseras i programmet för hållbar 
utveckling. Resultat och måluppfyllelse för hållbarhetsprogrammet redovisas i 
Systemmätetal, sist i årsredovisningen.

I november 2016 beslutade också regionfullmäktige om ett nytt 
hållbarhetsprogram för den kommande fyraårsperioden: Program för hållbar 
utveckling 2017-2020.

Klokt resurstänkande
Klokt resurstänkande sätter fokus på frågan att minska användningen av jordens 
resurser och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och tjänster. 
Kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 
ämnen.

Genomförda aktiviteter
Mål: Totala energianvändningen ska minska med 27 procent till år 2016.

Resultat: En minskning i energianvändningen med 25 procent uppnåddes. Målet 
är delvis uppfyllt.

Delmål för värmeförbrukning uppnås med god marginal, medan delmål för 
elförbrukningen visat sig mer svårt att nå, bland annat då nyinstallerad utrustning i 
många fall kräver högre energiförbrukning än tidigare. Energieffektiviseringar har 
uppnåtts genom fortsatt arbete med återvinning, teknikbyte och optimering av 
ventilation genom anpassning till den verksamhet som bedrivs i lokalerna.
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Mål: Andelen materialåtervunnet avfall av totala mängden, inklusive organiskt 
avfall, ska vara minst 65 procent.

Resultat: 2016 uppgick andelen materialåtervunnet avfall till 36 procent. Målet är 
inte uppfyllt.

Andel materialåtervunnet avfall minskade under 2016, vilket bland annat förklaras 
av minskad återvinning av matavfall i samband med ombyggnation vid Ryhovs 
centralkök. 

I jämförelse med övriga landsting/regioner har Region Jönköpings län en 
framskjuten placering när det gäller återvinningsgrad (placering 3 av 21 i Öppna 
jämförelser 2016, rikssnitt: 27 procent). Målet är inte uppfyllt.

Mål: En modell för tydligare miljöredovisning som ger bättre förutsättningar för 
analys av de ekonomiska effekterna och som stimulerar och premierar 
miljöresultat samt lönsamma miljöinvesteringar ska användas.

Resultat: Samarbete påbörjades 2015 med Blekinge Tekniska Högskola i ett 
projekt för en hållbar regionutveckling. I projektet har även det ekonomiska 
perspektivet funnits med i vissa delar så att de ekonomiska effekterna av 
miljöinvesteringar kan förtydligas. Detta har delvis beaktats i Region Jönköpings 
läns nya Program för hållbar utveckling 2017–2020. Målet är delvis uppfyllt.

Klimatsmart region
Klimatsmart region förutsätter en god hushållning med naturresurser, att andelen 
förnybar energi ökar samt att främja och bevara den biologiska mångfalden 
tillsammans med natur- och kulturmiljön.

Genomförda aktiviteter
Mål: Minst 30 procent av länets invånare ska regelbundet resa med 
kollektivtrafiken.
Resultat: Andelen uppgick 2016 till 27 procent. Målet är delvis uppfyllt.

Andelen regelbundet resande med kollektivtrafiken har legat relativt konstant på 
mellan 26 och 28 procent under de senaste åren. Resvaneundersökning genomförs 
årligen. Målet är delvis uppfyllt.

Mål: Minst 30 procent av medarbetarna ska regelbundet arbetspendla med 
kollektivtrafiken.
Resultat: Andelen uppgick 2016 till 15 procent. 
En minskad andel av medarbetare arbetspendlar regelbundet med kollektivtrafiken 
enligt genomförd resvaneundersökning 2016 (motsvarande undersökning 2012: 
19 procent). 
Från 2015 erbjuds medarbetare att köpa årskort från Länstrafiken, mot 
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avbetalning/ nettolöneavdrag. Målet är inte uppfyllt.

Mål: Koldioxidutsläpp för tjänsteresor ska minska med 13 procent.
Resultat: Koldioxidutsläppen har minskat med 22 procent.

Resultat enligt genomförd reseanalys 2016. Minskning relaterar till motsvarande 
analys för 2011, där hänsyn även tagits till kommunaliseringen av hemsjukvården 
2012. Under 2016 noteras en tydlig ökning av bilresande i tjänsten, vilket 
samtidigt uppvägs av ett minskat flygresande och ökat resande med tåg. Målet är 
uppfyllt.

Mål: Koldioxidutsläpp vid arbetspendling ska minska med 18 procent. 
Resultat: Minskade koldioxidutsläpp med 21 procent.

Minskade koldioxidutsläpp från arbetspendling enligt genomförd 
resvaneundersökning 2016 (jämfört med motsvarande undersökning 2012). Från 
2015 erbjuds medarbetare att köpa årskort från Länstrafiken, mot 
avbetalning/nettolöneavdrag. Från hösten 2016 erbjuds även alla 
tillsvidareanställda medarbetare att hyra förmånscykel mot bruttolöneavdrag. 
Målet är uppfyllt.

Mål: Utsläppen av lustgas ska minska genom att destruktionsanläggningar med 
destruktionsgrad på 95 procent +/- 5 procent installeras på sjukhusen.
Resultat: Destruktionsanläggningar för lustgas har nu installerats på samtliga tre 
förlossningskliniker i länet: Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. 
Verkningsgraden för rening ligger enligt mätningar på 99 procent. Fortsatt 
intrimning av utrustning pågår för att förbättra handhavandet och därigenom 
minska diffusa utsläpp, dvs utsläpp som inte blir renade. Målet är uppfyllt.

Mål: Andelen förnyelsebart drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken ska vara 
minst 55 procent.
Resultat: Målet uppnås med en total andel på 78 procent. 

Länstrafikens mål 2016 för de olika trafikslagen var 90 procent för stadstrafiken, 
50 procent för regionbussarna och 60 procent för tågtrafiken. Här uppnåddes 88, 
77 respektive 64 procent. Målet är uppfyllt.

Mål: Andelen förnyelsebara drivmedel i serviceresetrafiken ska vara minst 20 
procent.
Resultat: Målet uppnås med 48 procent förnyelsebara drivmedel.

Resultatet uppnåddes framförallt genom frivilliga åtagande från entreprenörer. 
Målet är uppfyllt.
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Mål: 60 procent av den totala energianvändningen för el och värme ska utgöras av 
förnybara energikällor.
Resultat: Målet uppnås med 80 procent förnyelsebar energi. 

Från och med 2016 köps enbart el från förnyelsebara energikällor in. För 
fjärrvärmen består bränslemixen till ca 60 procent av förnyelsebart. Målet är 
uppfyllt.

Mål: 85 procent av bilpoolen ska bestå av bilar klassade enligt den nationella 
miljöbilsdefinitionen MB 2013.

Resultat: Andelen miljöbilar uppgick till 70 procent 2016. Målet är delvis 
uppfyllt.

Innebär att sju av tio av regionens ägda personbilar och lätta lastbilar (totalt cirka 
440 st) uppfyller kriterierna enligt nationella miljöbilsdefinitionen (MB2013). 
Inom korttidsbilpoolen uppfyller samtliga bilar (cirka 100) kriterierna.

Sund livsmiljö
Användning och spridning av produkter, kemikalier och läkemedel bidrar till 
negativa miljö- och hälsoeffekter. Det förebyggande arbetet bidrar till en frisk 
befolkning med tillgång till frisk luft och rent vatten. Ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete främjar folkhälsan.

Genomförda aktiviteter
Mål: Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga ämnen i varor ska 
ställas i 40 prioriterade upphandlingar.

Resultat: För hela programperioden har krav ställts i 49 prioriterade 
upphandlingar. Målet är uppfyllt.

Kraven reglerar innehållet av särskilt farliga ämnen enligt REACH 
kandidatförteckning. Under 2016 genomfördes elva prioriterade upphandlingar 
där krav ställdes. 

Mål: Förekomst av särskilt farliga kemiska produkter ska minimeras i 
verksamheten och användas efter en samlad bedömning. Bedömningen omfattar 
miljö, arbetsmiljö och smittskydd. 
Resultat: Vid inköp av nya kemiska produkter görs en värdering i enlighet med 
ovanstående kriterier. Alternativ som inte innehåller särskilt farliga ämnen väljs i 
första hand. Kemikalielagstiftningens ändrade klassificering för farliga ämnen 
medför att fler ämnen nu klassats som hälsofarliga, såsom formaldehyd. Under 
2016 har kompetensutveckling av personal prioriterats, bland annat för samtliga 
kemikalieombud. Tillsammans med Arbetsmiljöenheten har också en frivillig 
kemikalieutbildning hållits för chefer och miljöombud inom regionen. Målet är 
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uppfyllt.

Mål: Förskrivning av antibiotika i öppenvården ska minska med samma antal 
recept per 1000 invånare som det beslutade nationella målet 250 recept/1000 
invånare.
Resultat: Förskrivningen av antibiotika har minskat under senaste fyraårsperioden 
från 344 till 294 recept/1000 invånare inom Region Jönköpings län. Denna 
minskning var nästan i nivå med den genomsnittliga minskningen i riket från 374 
till 318 recept/1000 invånare. Målet är delvis uppfyllt.

Mål: Inköp av ekologiska livsmedel ska vara minst 45 procent av den totala 
livsmedelskostnaden.  
Resultat: Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 42 procent 2016.
Inköp av ekologiska livsmedel utgjorde därmed 14,9 mkr av totala inköpen på 
35,4 mkr. Från och med 2016 ingår även inköpen av automatkaffe, vilket höjde 
den totala andelen ekologiska livsmedel med 2,8 procentenheter för året. Målet är 
delvis uppfyllt.

Mål: Byggvaror som används vid nybyggnation ska till 80 procent vara A- och B-
klassade, enligt bedömningskrav av Sunda Hus.
Resultat: Andelen A- och B-klassade produkter uppgick 2016 till 68 procent.

Målet på 80 procent uppnås inom regionens större byggprojekt. Ett större antal 
mindre projekt med enbart ventilationsåtgärder, med många el- och rörprodukter, 
drar ner andelen. Målet är delvis uppfyllt.

A- och B-klassning innebär att produkten inte innehåller ämnen som är hälso- och 
miljöfarliga. Kemikalielagstiftningens ändrade klassificering för farliga ämnen 
medför att fler ämnen klassats som hälsofarliga, vilket påverkat resultatet. 
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STÖD OCH SERVICE
Regionens serviceverksamhet fortsätter att utvecklas. I januari 2016 tillkom 
Energikontoret som ny enhet under område miljö. För Verksamhetsstöd och 
service är en väl fungerande kunddialog av central betydelse och en tydlig strategi 
har implementerats avseende hur och på vilka arenor dialog ska föras. 
Tillgängligheten via intranätet har utvecklats i form av en miljöportal och en 
serviceportal.

Verksamhetsstöd och service arbetar med effektiviseringar i syfte att frigöra 
resurser som kan återföras till internkunderna. Under 2016 har detta gett 14,8 
miljoner kronor. Utöver detta har ytterligare 6,1 miljoner kronor återförts. 
Kostnad för byggnadsrelaterad ohälsa har uppgått till 14,9 miljoner kronor.

Benchmarking görs tillsammans med andra landsting och regioner för att jämföra 
och identifiera förbättringsområden. Inom säkerhet och informationssäkerhet 
pågår arbete för att skapa mer enhetliga arbetssätt. Samverkan sker med sju andra 
landsting/regioner i syfte att förbättra och informera om utvecklingsområden 
kring säkerhetsarbete.

Inom IT-verksamheten är det fokus på samverkan nationellt, regionalt och inom 
Region Jönköpings län. Särskilt kan nämnas kundgrupp Cosmic, Inera och 
samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet är att göra mer gemensamt och 
lika för att effektivisera och därmed öka förutsättningarna för att skapa mer värde 
i verksamheten och mer likvärdig vård i regionen. Förbättringsarbeten pågår.

Region Jönköpings län har under 2016 genomfört upphandlingar till ett värde av 1 
648 miljoner kronor. Miljökrav ställdes i 95 procent av upphandlingarna. 
Regionens uppförandekod har följts till 100 procent.

Inom läkemedelsförsörjningen var kostnaden för rekvisitionsläkemedel 211 
miljoner kronor för 2016, varav avtalsprodukter 130 miljoner kronor. Det är 59 
miljoner kronor lägre än listpriset för avtalsprodukter.

Inom fastighetsområdet sker kontinuerligt ett omfattande benchmarkingarbete när 
det gäller till exempel fastighetskostnader för drift, underhåll, energikostnader 
samt byggkostnader.

Regionfastigheter leder det nationella arbetet inom byggnation av 
sjukvårdslokaler inom PTS Forum, ett nationellt kunskapsnätverk för såväl 
beställare och vårdrepresentanter som arkitekter, konsulter och entreprenörer. 
Forskningsprojekt för att nå ändamålsenliga och rationella sjukhuslokaler 
samordnas inom PTS Forum. Dessutom har Region Jönköpings län från 2014 
avsatt en miljon kronor i en forskningsfond för att finansiera forskning om 
vårdbyggnader och för 2015 samt 2016 och 2017 två miljoner kronor. Dessa 
medel beräknas minska konsultkostnader i samband med planering av 
vårdbyggnader med minst de avsatta beloppen.
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GRÖNT

Mål: 90 procent av alla inköp ska ske inom de avtal som regionen tecknat.
Resultat: 94 procent. Målet är uppfyllt.

PRIMÄRKOMMUNAL UTVECKLING
I samband med regionbildningen 2015 fick Region Jönköpings län ett 
organisatoriskt ansvar för visst kommunalt samarbete. Kommunerna i Jönköpings 
län har enats om samverkan inom ett antal prioriterade primärkommunala 
områden såsom social välfärd och sjukvård, utbildning, fritidsverksamhet, 
miljötillsyn samt kurs- och konferensverksamhet. Region Jönköpings län är 
värdorganisation, men verksamheten styrs och leds av kommunerna gemensamt 
via Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Graden av självständighet i 
förhållande till värdorganisationen regleras i ett avtal mellan Region Jönköpings 
län och länets 13 kommuner.

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, där kommunerna är finansiärer 
och även tillsätter egna personalresurser för kortare eller längre uppdrag och 
projekt. En relativt stor del av verksamheten finansieras via externa projektmedel; 
bland annat från staten och via EU-medel. Verksamhetens totala omsättning 
uppgick till drygt 30 miljoner kronor under 2016.

Statens stimulansmedel till regionala stödstrukturer har successivt minskat sedan 
2015, vilket har föranlett en översyn av den framtida kommunala finansieringen. 
Vid utgången av 2016 finns reserverade medel på cirka 37 miljoner kronor för 
pågående och kommande projektverksamhet. Den övervägande delen av dessa 
medel är öronmärkta för projekt inom social välfärd.
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Finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva Region Jönköpings läns 
finansiella styrka och klargöra om regionen, ur finansiell synvinkel, har en god 
hushållning.

Regionens övergripande mål om god hushållning innebär ur ett finansiellt 
perspektiv 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 generationen beslutar om och själv konsumerar. Långsiktigt 
måste behovet av reinvesteringar, liksom det totala pensionsåtagandet, kunna 
finansieras. För att tydliggöra detta och åstadkomma en mer rättvisande 
redovisning förändrade dåvarande landstinget redovisningen av pensioner i 
enlighet med den så kallade fullfonderingsmodellen från och med 2008, från att 
tidigare redovisat enligt blandmodellen. 

(Beskrivning av fullfondering och blandmodell finns på sidan xx, 
Redovisningsprinciper).

GRÖNT

Mål: Egenfinansiering av investeringar ska vara 100 procent

Resultat: 114 procent. Målet är uppfyllt.

Finansiella målet uppfyllt
Det övergripande finansiella målet är att över tid finansiera investeringar med 
egna medel. Resultatet måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta.

Regionen redovisar för 2016 ett positivt resultat på 316 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 3,2 procent av skatter och statsbidrag. Resultatet tillsammans med 
avskrivningarna överstiger nettoinvesteringarna med 89 miljoner kronor, så 
investeringarna har finansierats med egna medel 2016. Investeringarna blev 70 
miljoner kronor lägre än budgeterat, investeringsnivån har ändå ökat kraftigt och 
är drygt 150 miljoner kronor högre än 2015. 

Tabell X: Resultat och Egenfinansiering

2012 2013 2014 2015 2016

Resultat (miljoner kronor) 371 271 334 392 316

Egna medel i förhållande till nettoinvesteringar 299 -462 114 424 89

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag (%) 4,3 3,2 3,7 4,2 3,2

Egenfinansiering negativt 2013 på grund av 717 miljoner kronor i ökad avsättning hänfört till RIPS.
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Ekonomiska resultatet bättre än budget
Resultatet på 316 miljoner kronor är 42 miljoner kronor bättre än budget. Det 
består av negativ avvikelse på nettokostnaden med 9 miljoner kronor och en 
negativ avvikelse på skatterna med 8 miljoner kronor. Det ger ett resultat före 
finansnetto som är 17 miljoner kronor sämre än budget. Det samlade 
finansnettot är 59 miljoner kronor bättre än budget, där värdesäkring av 
pensioner visar 76 miljoner kronor i positiv avvikelse och finansnettot på 
tillgångssidan visar 17 miljoner kronor i negativ avvikelse.

Tabell X: Resultaträkning

(miljoner kronor) Utfall
2015

Utfall
2016

Diff. mot
budget 

Intäkter 1 913 2 039

Kostnader -10 678 -11 287

Avskrivningar -369 -385

Verksamhetens nettokostnad -9 135 -9 634 -9
Skatteintäkter 7 407 7 801 -8

Generella statsbidrag o utjämning 1 962 2 045 0

Resultat före finansnetto 234 212 -17
Finansnetto tillgångar 294 233 -17

Finansnetto skulder (pensioner) -136 -129 76

Årets resultat 392 316 42

För att jämföra resultaten mellan åren behöver flera händelser av 
jämförelsestörande karaktär och engångshändelser beaktas.

2015 ingick återbetalning från AFA på 46 miljoner kronor som inte finns 2016.

Förändringen i kostnadsutjämningssystemet som inleddes 2014 fortsatte under 
2016 genom att införandebidraget minskade med ytterligare 94 miljoner kronor 
jämfört med 2015. Årets resultat har påverkats negativt av engångsnedskrivning 
av anläggningstillgångar på 39 miljoner kronor samt bidrag till statlig 
infrastrukturinvestering på netto 10 miljoner kronor. Staten tillsköt under 2016 
tillfälligt stöd avseende flyktingsituationen på 50 miljoner kronor mer än för 2015. 
Kostnaderna under året för detta motsvarade cirka 29 miljoner kronor. Staten 
bidrog även med extra generellt stöd till hälso- och sjukvården på 35 miljoner 
kronor. 
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Rensat för jämförelsestörande händelser och utjämningsförändring är årets resultat 
cirka 57 miljoner kronor bättre än 2015. Detta trots att finansnettot försämrats 
med 53 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnad tillsammans med skatter och statsbidrag, det vill 
säga resultatet före finansnetto, är cirka 110 miljoner kronor bättre än 2015.

Egenfinansiering av investeringar
Målet om egenfinansiering av investeringar förutsätter ett överskott som 
tillsammans med avskrivningskostnader täcker årets investeringar.

Under perioden 2004-2014 har investeringarna i stort sett egenfinansierats. Detta 
inkluderar även de förändringar av den så kallade RIPS-räntan och 
medellivslängdsjusteringar som vid flertalet tillfällen inneburit stora ökade 
avsättningar till pensionsskulden. Enskilda år finns ingen möjlighet att parera så 
stor ökning av pensionsskulden som en räntesänkning ger. Men över tid har även 
dessa RIPS-förändringar täckts, vilket varit målsättningen. 

Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 går regionen från och med 2015 
in i en ny period för egenfinansiering vilken omfattar 2015-2025. Första året i 
perioden gav, med ett högt årsresultat i kombination med en något lägre 
investeringsnivå än planerat, ett överskott i egenfinansieringen. Även 2016 bidrog 
med en positiv egenfinansiering av samma anledning, högre resultat än budgeterat 
och lägre investeringsnivå än beräknat. Regionens investeringsutgifter bedöms 
uppgå till i genomsnitt cirka 780 miljoner kronor per år fram till och med 2019. 
Planerade ny- och ombyggnationer utifrån översiktsplanen för Länssjukhuset 
Ryhov kommer, om beslut fattas, att medföra betydande investeringsutgifter även 
efter 2019. Det kommer under hela egenfinansieringsperioden att vara nödvändigt 
med restriktivitet vad gäller beslut om tillkommande investeringar, för att klara 
periodens mål om egenfinansiering.  De två första åren har emellertid bidragit 
med cirka 500 miljoner till att uppnå målet om egenfinansiering över tid.

Tabell X: Egenfinansiering

(miljoner kronor) Utfall
2004-2014

Utfall
2015

Utfall
2016

Summa
2015-2016

Resultat exkl avskrivningar 6 122 761 702 1 463

Ändrad ripsränta o livslängd -2 248

Egna medel till investeringar 3 874 761 702 1 463
- nettoinvesteringar -3 899 -337 -613 -950

Summa -25 424 89 513
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2016 uppgick investeringsutgifterna till 620 miljoner kronor, inventarier har sålts 
för 4 miljoner kronor och investeringsbidrag har erhållits med 3 miljoner kronor.

444 miljoner kronor har investerats i byggnader och mark. Här utgör de största 
utgifterna:

- Hus 37 Eksjö 172 miljoner kronor, 

- OP/IVA Värnamo 140 miljoner kronor, 

- Smålandsstenar Vårdcentral   38 miljoner kronor samt 

- Vetlanda folktandvård     8 miljoner kronor. 

Inventarieinvesteringarna på 176 miljoner kronor består av 98 miljoner kronor i 
medicinteknisk utrustning, 43 miljoner kronor i IT-program och IT-utrustning, 
varav 19 miljoner kronor i medicintekniska informationssystem, 10 miljoner kronor 
i fordon, 7 miljoner kronor i byggnadsinventarier samt 18 miljoner kronor i övriga 
inventarier.

Resultat före finansnetto 
För att nå målet om en långsiktig och uthållig finansiering av verksamheten är det 
viktigt att verksamhetens nettokostnad över tid inte ökar mer än skatteintäkter och 
statsbidrag. De senaste åren har denna relation, det vill säga resultatet före 
finansnetto, försämrats. Det betyder att nettokostnaden ökat mer än skatter och 
statsbidrag.

Under 2016 ökade nettokostnaden i löpande priser med 5,5 procent. Rensat för 
AFA 2015 och övriga jämförelsestörande händelser 2016 ökade nettokostnaden 
med 4,4 procent (exklusive flyktinginsatsen på 29 mnkr med 4,1 procent). Detta 
är för året i nivå med genomsnittet då ett vägt medel i landstingssektorn är 4,3 
procent.

Skatter och statsbidrag ökade med 5,1 procent. Det är lägre än den faktiska 
nettokostnadsökningen. Här ingår sänkt införandebidrag med 94 miljoner kronor 
vilket är kopplat till förändringen av kostnadsutjämningen. Statsbidragen har 
förstärkts under året med generella satsningen inom hälso- och sjukvåden med 35 
miljoner kronor samt ökat bidrag för flyktingsituationen med 50 miljoner kronor. 
Rensat för dessa förändringar så ökade skatter och statsbidrag med 5,2 procent. En 
jämförbar relation mellan nettokostnaden och skatter och statsbidrag har därmed 
förbättrats. 

Det redovisade resultatet före finansnetto för 2016 är 213 miljoner kronor, vilket 
är 17 miljoner kronor sämre än budget. 
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Tabell X: Resultaten före finansnetto samt nettokostnads- och skatte och 
statsbidragsökningar 2012–2016.

2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens redovisade nettokostnad (miljoner 
kronor) 8 127 8 233 8 805 9 135 9 634

Nettokostnadsökning enligt redovisning (%) 4,5 1,3 7,0 3,7 5,5

Jämförbar nettokostnadsökning (%) 2,8 4,3 4,0 4,2 4,1

Skatteintäkter (miljoner kronor) 6 574 6 573 7 073 7 407 7 801

Generella statsbidrag och utjämning (miljoner 
kronor) 2 008 1 988 1 986 1 962 2 045

Summa skatter och statsbidrag enligt redovisning
(miljoner kronor) 8 582 8 562 9 059 9 369 9 846

Skatte- och statsbidragsökning enligt redovisning 
(%) 4,9 -0,2 5,8 3,4 5,1

Jämförbar skatte- och statsbidragsökning (%) 1,4 3,0 2,1 4,4 5,2

Resultat före finansnetto (miljoner kronor) 455 329 254 235 213
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Figur X: Verksamhetens faktiska nettokostnad och finansieringen
Nettokostnaden 2016 är 9 634 miljoner och skatter och statsbidrag är 9 846 miljoner. Linjen, vilken har skalan till höger, är 
skillnaden mellan ovanstående och utgör resultat före finansnetto, vilket är 213 miljoner kronor för 2016.
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Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens nettokostnad, 9 634 miljoner kronor, är 9 miljoner kronor högre 
än budget. Det motsvarar en avvikelse på 0,1 procent.

Nettokostnadsförändringen i fast pris, den så kallade volymförändringen, visar en 
ökning med knappt 160 miljoner kronor eller cirka 1,7 procent rensat för AFA och 
nedskrivningen av anläggningstillgångar. 

Personalkostnaderna uppgick till 5 754 miljoner kronor. Lönekostnaderna ökade 3,0 
procent. Ingångna avtal utgjorde 3,3 procent, så utöver avtal minskade 
lönekostnaderna något. 

Utöver kostnaden för den egna personalen har bemanningsföretag inom vården 
anlitats till en kostnad av cirka 155 miljoner kronor. Det är en ökning med 39 
miljoner kronor och gäller dessa områden:

Område Kostnad mnkr 2016 Förändring mnkr jfr 
2015

Primärvård 43 11

Somatisk vård 37 2

Psykiatrisk vård 23 9

Medicinsk diagnostik 39 12

Medicinsk service 13 5

Summa 155 39

Läkemedelskostnaderna inklusive rabatter och dosdispensering uppgick till 1 099 
miljoner kronor. Kostnaden har jämfört med 2015 ökat med knappt 57 miljoner 
kronor, motsvarande 5,5 procent. För detaljer kring läkemedel se under avsnittet 
Folkhälsa och sjukvård. 

Regionens nettokostnad för köpt specialiserad riks- och regionvård var 2016 707 
miljoner kronor vilket är en ökning med 14 miljoner kronor, motsvarande 2,0 
procent, jämfört med 2015. Det är 16 miljoner kronor lägre än budget. 
Regionsjukvården ökade med 25 miljoner kronor, beroende på högre fasta 
kostnader men även högre volym, medan rikssjukvården minskade med 11 
miljoner kronor till följd av färre kostsamma vårdkontakter men även viss 
minskning av akut och valfri vård.

Regionen erhöll 2016 flera riktade statsbidrag. Några av dessa har funnits sedan 
tidigare i samma form, några har bytt innebörd och några är nya.
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Område Bidrag 2016 Budget 2016 Bidrag
2015

Kvinnors hälsa primärvård      4,4      4,4     0,0 
Jämlik cancervård  15,3    15,0   14,8
Förbättrad förlossningsvård 13,2    14,0     7,1
Professionsmiljard 33,6    35,0     0,0
Tillgänglighet/samordningsmiljard   0,0      0,0   35,1
Psykisk ohälsa 14,4    18,0   17,5
Glasögonbidrag 8-19 år   4,2      4,2     0,0
Råd och stöd, LSS   3,3      3,2     3,3
Arbete med våld i nära relationer   0,7      0,0     0,0
Sjukskrivningsmiljard 22,8    31,0   32,0 
(7,6 för 2014)
Rehabgaranti/försäkringsmedicinska utr 27,6    24,5   31,1
Tolktjänst   2,7      2,6     1,8

Skatteintäkter
Enligt den slutliga taxeringen för 2015 års inkomster ökade den beskattningsbara 
inkomsten i riket med 5,0 procent. I Jönköpings län var motsvarande ökning 4,6 
procent.

I december 2016 bedömde SKL att skatteunderlaget för riket 2016 skulle öka med 
4,8 procent, vilket ligger till grund för 2016 års prognosticerade slutavräkning. 
Enligt deras prognos i februari 2017 är bedömningen för 2016 4,9 procent. Det 
motsvarar 8 miljoner kronor i högre skatteintäkter, vilket förbättrar 2017 års 
skatteintäkter.

Regionens skatteintäkter 2016, enligt SKL i december 2016, och beaktat slutlig 
avräkning för 2015 uppgår till 7 801 miljoner kronor. Det är 394 miljoner kronor 
högre än 2015, vilket motsvarar 5,3 procent. Skatteintäkterna blev 8 miljoner 
kronor lägre än budget.

Tabell X: Skatteintäkter 2016

2016 Budget-
avvikelse

Prel skatteintäkt 2016 7 824 +15
Prognos slutavräkning 2016 -34 -34
Justeringspost 2015 11 11
Summa 7 801 -8
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Regionens skattesats 2016 är oförändrat 11,26. Det är 15 öre lägre än 
riksgenomsnittet. En mer rättvisande jämförelse är att beakta olika kostnadsansvar 
för hemsjukvård och kollektivtrafik med mera. Regionens justerade skattesats blir 
då 11,08 vilket är 33 öre under riksgenomsnittet. Två landsting hade en lägre 
justerad skattesats än regionen. Landets lägsta justerade skattesats var 10,75.

Generella statsbidrag och utjämningssystemet
Generella statsbidrag och bidrag för kommunal utjämning ökade med 83 miljoner 
kronor till 2 045 miljoner kronor. Det är i nivå med den under året reviderade 
budgeten.

Tabell X: Generella statsbidrag och utjämningssystemet 

Belopp i mnkr 2016 2015
Inkomstutjämningsbidrag 1 543 1 472
Kostnadsutjämningsavgift -270 -271
Införandebidrag 8 102
Strukturbidrag 0 5
Regleringsavgift -166 -148
Extra resursförstärkning 35 0
Extra stöd flyktingsituation 54 4
Läkemedelsbidrag 841 792
Kompensation ungas sociala 0 5
Summa 2 045 1 962

Utjämningsbidrag
Bidraget för kommunal utjämning uppgick till 1 115 miljoner kronor, vilket är i 
nivå med budget. Det är en minskning med 45 miljoner kronor jämfört med 2015. 
Främst beror detta på att införandebidraget avseende det nya 
kostnadsutjämningssystemet sänktes med 94 miljoner kronor.  2016 var 
införandebidraget knappt 8 miljoner kronor och det förändrade 
kostnadsutjämningssystemet har nu genomförts fullt ut. Förändringen i 
utjämningssystemet inleddes 2014, då regionens kostnadsutjämningsavgift höjdes 
med 254 miljoner kronor. 

Extra resursförstärkningar
Landstingen och regionerna fick 2016 en engångsvis resursförstärkning av hälso- 
och sjukvården på 1 miljard kronor. Medlen fördelades efter invånare och Region 
Jönköpings län fick därmed 3,5 procent. Satsningen syftar till att stärka hälso- och 
sjukvården i bred bemärkelse för att bland annat möta utmaningar i form av 
demografi, digitalisering och kompetensförsörjning. Från och med 2017 övergår 
detta till ett generellt statsbidrag inom utjämningssystemet med 500 miljoner 
kronor per år, vilket kommer ge regionen cirka 17,5 miljoner kronor.
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Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och 
landsting på 9,8 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen varav 
knappt 1,5 miljarder till landstingen. Regionen fick 58,9 miljoner kronor varav 
54,3 miljoner kronor avser 2016. 

Regeringen fortsätter denna satsning, då 10 miljarder anvisats från och med 2017 
för mer resurser i välfärden. Pengarna kommer att fördelas dels på samma sätt 
som det kommunalekonomiska utjämningssystemet, i kronor per invånare, och 
dels med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända. Från år 2021 är tanken att 
hela tillskottet ska ligga i utjämningsanslaget som generellt statsbidrag. Regionen 
beräknas för 2017 och 2018 få cirka 32 miljoner kronor i befolkningsandel och 
cirka 61 miljoner kronor enligt flyktingvariabler.

Läkemedelsbidrag
För 2016 finns en överenskommelse om statsbidrag till läkemedelsförmånen. För 
regionens del innebär det ett bidrag på 841 miljoner kronor, vilket stämmer med 
budget. Enligt överenskommelsen finns även en vinst och förlustdelningsmodell 
som löser ut om kostnaderna avviker mer än 3 procent från beloppen i avtalet. 
Enligt en prognos av SKL i januari 2017 så utlöses vinst- och förlustmodellen 
avseende Hepatit C, vilket innebär högre bidrag. Regionens andel hamnade på 0,6 
miljoner kronor. Vid bokslutstillfället var detta osäkert så denna del kommer 
tillföras 2017. 

Regionens kostnad för läkemedelsförmånen 2016 var 826 miljoner kronor.

Finansnettot bättre än budget
Samtidigt som resultatet före finansnetto visar knappt 17 miljoner kronor sämre 
än budget, vilket redovisats ovan, så är det totala finansnettot 59 miljoner kronor 
bättre än budget. Regionens finansiella intäkter uppgår till 252 miljoner kronor 
och de finansiella kostnaderna avseende tillgångssidan uppgår till 19 miljoner 
kronor. Det ger ett finansnetto på tillgångsförvaltningen på 233 miljoner kronor, 
vilket är 17 miljoner kronor sämre än budget. Finansiella kostnaderna avseende 
skuldsidan, vilket består av värdesäkring av pensioner, är 129 miljoner kronor, 
detta är 76 miljoner kronor lägre än budget. Det ger ett totalt finansnetto på plus 
104 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner kronor sämre än 2015.
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Tabell X: Finansnetto 2012-2016 

(miljoner kronor) 2012 2013 2014 2015 2016

Finansnetto tillgångar

Finansiella intäkter 163 200 210 344 252

Finansiella kostnader -21 -19 -6 -51 -19

Summa 142 181 204 293 233

Finansnetto skulder

Finansiella kostnader

värdesäkring pensioner – 226 – 239 – 124 – 136 – 129

Summa finansnetto – 84 – 58 80 157 104

Regionens finansiella tillgångar vid året slut var 6 275 miljoner kronor medan 
avsättning för pensionsåtagande uppgick till 8 502 miljoner kronor. En relation 
som ett normalår genererar ett negativt finansnetto. Positiva finansnetton har 
uppnåtts såväl 2014, 2015 och 2016 genom lägre kostnader för värdesäkring av 
pensioner samtidigt som del av tidigare års orealiserade värdestegringar har 
realiserats. Finansiella tillgångar är inte redovisade till marknadsvärde utan 
värdeökningar redovisas först då värdestegring realiseras. Orealiserade 
värdeökningar uppgick vid årets slut till 654 miljoner kronor.

Den genomsnittliga avkastningen 2016 på samtliga finansiella tillgångar 
(inklusive orealiserade värdeökningar) utgjorde 4,4 procent. 

Avkastning på finansiella tillgångar i form av ränteintäkter och utdelning och 
realisering av värdestegringar utgör 233 miljoner kronor (finansnetto tillgångar i 
tabell x). Det är 60 miljoner kronor sämre än 2015 och 17 miljoner kronor sämre 
än budget. Främsta anledningen till försämringen är att reavinsterna 2015 var 
mycket höga, 175 miljoner kronor att jämföra med årets 118 miljoner kronor. 

Värdesäkring av regionens pensionsåtagande är bland annat baserat på 
basbeloppsförändringar. Genom en låg förändring blev kostnaden för 
värdesäkring av pensioner 76 miljoner kronor lägre än budget.

Pensionsplaceringar uppfyller mål men sämre än index

Regionens finanspolicy anger att en viss del av finansiella tillgångar placeras 
enligt reglementet för pensionsplaceringar. Policyn anger hur dessa medel ska 
förvaltas och vilken risk som tillåts.
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Pensionsplaceringarna hade vid årets början ett bokfört värde av 3 973 miljoner 
kronor och ökade under året med 86 miljoner kronor till 4 059 miljoner kronor. 
Marknadsvärdet utgjorde vid årets ingång 4 610 miljoner kronor och hade vid 
årets utgång ökat med 85 miljoner kronor till 4 695 miljoner kronor.

Enligt finanspolicyn ska pensionsplaceringar allokeras (fördelas) med 20–45 
procent i aktiefonder och 50–65 procent i räntepapper och 0–15 procent i alternativa 
placeringar, som till exempel aktieindex- och ränteindexobligationer. 
Genomsnittligt har under 2016 35 procent varit placerat i aktier, 62 procent i 
räntor och 3 procent i indexobligationer.

Avkastningsmålet på pensionsplaceringarna har till och med 2014 motsvarat 
genomsnittliga statslåneräntan plus 1 procent. Från och med 2015 så är 
avkastningsmålet faktisk inflation plus 10 årig realränta plus 2 procent sett över en 
flerårsperiod. För 2016 motsvarar detta 1,7 procent enligt marknadsvärde. 
Resultatet 2016 blev 5,6 procent, målet är uppfyllt.

Avkastningsmålet för pensionsplaceringar är ett långsiktigt mål och variationer 
enskilda år kan vara betydande beroende på svängningar på aktiemarknaden. 
Varje år relateras därför avkastningen även till jämförbara index för varje 
tillgångsslag. Under 2016 blev utfallet sämre än jämförelseindex för 
tillgångsslagen aktiefonder och räntor medan indexobligationer blev bättre än 
index. Den totala genomsnittsavkastningen blev sämre än index.

Tabell X: Avkastning 2012–2016, fördelat på respektive tillgångsslag

(procent) 2012 2013 2014 2015 2016

Avkastning aktiefonder 
Jämförelseindex

14,0
11,2

26,7
25,9

20,8
19,3

9,1
5,5

10,8
13,7

Avkastning indexobligationer 
Jämförelseindex

1,0
 1,2

1,4
 0,9

– 3,0
 0,5

– 8,1
 -0,3

3,2
 -0,7

Avkastning räntor 
Jämförelseindex

2,1
1,2

– 2,4
– 4,2

7,4
7,2

3,1
0,8

3,2
4,2

Genomsnittsavkastning 
Jämförelseindex
Mål: 2012-2014 statslåneräntan plus 1 
procent
2015-2016 faktisk inflation + 10 årig 
realränta + 2 procent sett över 
flerårsperiod

6,2
5,1
2,6

8,4
6,9
3,2

12,0
11,5
2,6

5,4
1,4
1,4

5,6
7,8
1,7
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Rörelseplaceringar uppfyller mål och slår index

De finansiella tillgångar som inte räknas som pensionsplacering definieras som 
rörelseplacering. Förvaltningen av rörelseplaceringar ska ske genom placeringar i 
riskfria räntebärande instrument där insatt kapital garanteras under förutsättning 
av inlösen vid förfallotillfällena.

Vid årets början hade rörelseplaceringarna ett bokfört värde av 2 116 miljoner 
kronor med ett marknadsvärde på 2 126 miljoner kronor. Rörelseplaceringarnas 
bokförda värde vid årets slut var 2 216 miljoner kronor och marknadsvärdet 2 234 
miljoner kronor.

Avkastningsmålet för rörelseplaceringar är statsskuldsväxel 180 dagar. För 2016 
motsvarar det -0,7 procent. Även jämförelseindex för rörelseplaceringar, vilket 
baseras på OMRX T-Bill (ett index som är tänkt att spegla värdeutvecklingen för 
en portfölj av statsskuldväxlar), motsvarar -0,7 procent. Resultatet 2016 blev 2,12 
procent, så målet är uppfyllt.

Tabell X: Avkastning rörelseplaceringar 2012–2016
2012 2013 2014 2015 2016

Avkastning rörelseplaceringar (%)
Jämförelseindex

4,9
1,2

2,5
0,9

3,0
0,5

-0,2
-0,3

2,1
-0,7

Mål: statsskuldsväxel 180 dagar 0,9 0,9 0,4 -0,3 -0,7

Stark finansiell ställning
När regionens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser ska bedömas, tas 
hänsyn till det totala pensionsåtagandet enligt rättvisande pensionsredovisning. 

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 för 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 avkastningsbara tillgångar. 

Region Jönköpings läns situation jämfört med sektorn i övrigt är den omvända det 
vill säga en större del har placerats i avkastningsbara tillgångar.
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Återlån av pensionsmedel sjunker
Regionens totala pensionsförpliktelser uppgick 31 december 2016 till 6 842 
miljoner kronor plus löneskatt 1 660 miljoner kronor, vilket totalt utgör 8 502 
miljoner kronor.

Tabell X: Återlån pensionsmedel 2012-2016

(miljoner kronor) 2012 2013 2014 2015 2016

1. Avsatt till pensioner i balansräkningen 6 006 6 708 6 777 6 809 6 842

2. Avsatt till särskild löneskatt i 
balansräkningen

1 457 1 627 1 644 1 652 1 660

3. Totala pensionsförpliktelser i 
balansräkningen enligt fullfondering (1+2)

7 463 8 335  8 421  8 461  8 502

4a. Pensionsmedels-
placeringar, bokfört värde

2 999 3 342 3 702 3 973 4 059

4b. Pensionsmedels-
placeringar, marknadsvärde

3 246 3 728 4 191 4 610 4 695

5. Återlånade medel 
(3–4b)

4 217 4 607 4 230 3 851 3 807

6a. Rörelsekapital, bokfört värde 1 684 1 872 2 041 2 116 2 216

6b. Rörelsekapital, marknadsvärde 1 693 1 885 2 076 2 126 2 234

7. Återlån inklusive rörelse-
kapital (5–6b)

2 524 2 722 2 154 1 725 1 573

Pensionsplaceringarna är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket visar att regionen 
tidigare använt viss del av pensionsmedlen till investeringar och den löpande 
verksamheten. De återlånade medlen har fortsatt minska, vilket varit en ambition. 
Även om alla rörelseplaceringarna inkluderas så är pensionsförpliktelsen högre. 

Positiv soliditet för första gången 
Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) mäter 
betalningsförmågan på lång sikt.

Tabell X: Tillgångar, eget kapital, skulder och avsättningar

Miljoner kronor 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar 3 709,4 3 518,6
Omsättningstillgångar 7 092,5 6 848,9
Summa tillgångar 10 801,8 10 367,5
Eget kapital 63,3 -252,9
Avsättningar och skulder 10 738,6 10 620,4
Summa avsättningar, skulder och 
eget kapital

10 801,8 10 367,5
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Av tabell x framgår att regionens tillgångar vid utgången av 2016 var högre än 
skulderna, vilket betyder att Region Jönköpings län visar positiv soliditet enligt 
fullfondering för första gången. Skulderna var efter 2015 253 miljoner kronor 
högre än tillgångarna. Årets resultat på 316 miljoner kronor gör att tillgångarna 
överstiger skulderna med 63 miljoner kronor, vilket motsvarar +0,6 procent.

Tabell X: Soliditet 2012-2016 

(procent) 2012 2013 2014 2015 2016

Soliditet – enligt fullfondering – 6 – 10 – 6 – 2 +1

Soliditet – enligt blandmodell +51 +48 +47 +48 +48

Den genomsnittliga soliditeten för landstingssektorn 2015, exklusive Gotland, 
omräknad enligt fullfondering, var minus 40 procent. Östergötland är det enda 
landsting/region som visar positiv soliditet enligt fullfondering (+ 2,6 %). Det är 
det enda landsting/region som visar bättre soliditet än Region Jönköpings län.

Kassaflöde
Nyckeltal för likviditet beskriver betalningsförmågan på kort sikt där begreppet 
omsättningstillgång, som utöver likvida medel även omfattar kortfristiga 
fordringar och förråd, används i relation till kortfristiga skulder och 
verksamhetens kostnader. Då pensionsplaceringarna inte är avsett att användas till 
de kortfristiga skulderna eller till verksamhetens kostnader, 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.

Kassaflödet var lägre 2016 än tidigare år. Den största anledningen är den ökade 
investeringsnivån. Övriga likviditetsmått exklusive pensionsmedel ligger kvar på 
samma nivå trots detta.
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Tabell X: Likviditetsnyckeltal 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Kassaflöde totalt
(miljoner kronor)

495 531 530 346 187

Likviditetsdagar exklusive 
pensionsmedel 

61 67 70 70 69

Likviditet exklusive 
pensionsmedel (kvot)

1,44 1,49 1,30 1,40 1,42

Rörelsekapital (miljoner kronor) 
(omsättningstillgångar exkl pensionsmedel 
minus kortfristiga skulder) 

822 895 648 821 894

Balanskravsutredning

Enligt 4 Kap. 3 a § och 4 § Lag (1997:614) om kommunal redovisning ska årets 
resultat efter balanskravsjusteringar (balanskravsresultatet) redovisas. Om 
balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det anges när och 
på vilket sätt den i 8 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) föreskrivna 
regleringen kommer ske. Balanskravsresultatet utgår ifrån blandmodellen vad 
gäller pensionsredovisningen. 

Balanskravsresultatet visade 2013 ett negativt resultat på 107 miljoner kronor 
inklusive RIPS-effekt på 310 miljoner kronor. En förändring av räntan i 
pensionsskuldsberäkningen kan ur ett underskotts-återställandeperspektiv ses 
som ett synnerligt skäl då skuldökningen återspeglar ett långsiktigt åtagande på 
40–50 år. Landstingets balanskravsutredning 2013 fastslog ändå att underskottet 
skulle återställas enligt blandmodellen 2014, vilket också skedde då 
balanskravsresultatet enligt blandmodellen 2014 visade plus 172 miljoner 
kronor. Regionens resultat enligt balanskravsutredningen 2015 visade plus 223 
miljoner kronor och årets balanskravsresultat visar plus 156 miljoner kronor. 
Regionen har därmed inget underskott att återställa. Se not 25, på sidan xx.

Nämndernas budgetramar 2016

Regionfullmäktige fördelar för verksamheten till respektive nämnd med 
specificering på utgiftsramar (områden) som följer strukturen i 
”Verksamhetsindelning för landsting och regioner – VI 2000”. I avsnittet 
finansiella rapporter återredovisas budget och utfall per nämnd och utgiftsområde 
i rapporten Driftredovisning. 

Regionstyrelsen och nämnderna har genom månadsrapporter från förvaltningen 
löpande följt utvecklingen av såväl ekonomi som verksamhet. Regionstyrelsen har 
utifrån sin uppsiktsplikt under året följt övriga nämnders ekonomi och 
verksamhet, dels genom månadsrapporterna och dels genom att efter april och 

150



ÅRSREDOVISNING

RJL 2016/3676

augusti avge delårsrapporter till regionfullmäktige omfattande Region Jönköpings 
läns utveckling mot angivna mål i budgeten samt ekonomisk helårsprognos för 
samtliga nämnder. I Årsredovisningens avsnitt Folkhälsa och sjukvård samt 
Regional utveckling redovisas nämndernas ekonomiska utfall, nedan följer en kort 
sammanfattning.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar för 2016 en negativ 
budgetavvikelse på 38 miljoner kronor, det motsvarar 0,5 % av budgeten. 
Nettokostnadsökningen för område hälso- och sjukvård stannade på 2,6 % vilket 
är en effekt av att verksamheterna inom den specialiserade somatiska vården 
lyckats bromsa upp kostnadsutvecklingen enligt plan. Övriga områden inom 
nämnden har en nettokostnadsutveckling som följer budgetförutsättningarna. 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet redovisar för 2016 en 
budgetavvikelse på 13 miljoner kronor. Överskottet avser till stor del regionala 
utvecklingsmedel som inte fördelats till projekt.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö redovisar för 2016 en negativ 
budgetavvikelse på 41 miljoner kronor. Minskade resandeintäkter, extra kostnader 
inom kollektivtrafiken för ersättningstrafik med mera samt ökade kostnader för 
serviceresor har belastat 2016. 

Regionstyrelsen redovisar för 2016 en budgetavvikelse på 59 miljoner kronor. Det 
är framför allt budgetavvikelser bland centrala anslag som regionstyrelsens 
oförutsedda utgifter, extra statliga flyktingmedel för 2016 som inte fördelats ut 
riktat har intäktsförts inom regionstyrelsen. Bland regionstyrelsens verksamhet 
finns ett överskott för Regionledningskontoret. 

Jämförbart

Driftredovisning per nämnd och område Utfall Budget Diff mot Bokslut Nettokostnads

2016 2016 budget 2015 förändring

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS) 8 411,8 8 373,7 38,1 8 199,5 2,6%

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 8 411,8 8 373,7 -38,1 8 199,5 2,6%

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet (ANA) 233,5 245,5 11,9 215,6 8,3%

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 773,0 731,9 -41,0 689,0 12,2%

REGIONAL UTVECKLING 1 006,5 977,4 -29,1 904,6 11,3%

Parlamentariska nämnden 0,2 0,2 -0,1 iu

Patientnämnden 1,0 1,1 0,1 1,0

Regionstyrelsen (RS) 214,2 272,8 58,6 42,3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 9 633,7 9 625,2 -8,5 9 147,5 5,3%
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Landstingens ekonomi – omvärldsanalys 

Ett sätt att bedöma regionens ekonomiska styrkor och svagheter är att relatera 
till övriga landsting/regioner. I föreliggande spindeldiagram redovisas sektorns 
måluppfyllelse för sju mått på kort och lång sikt. Alla måtten relateras till ett 
landstingsgemensamt målvärde, som motsvarar en rimlig nivå för sektorn. Om 
detta mål uppfylls så ligger kurvan i diagrammets ytterkant.

Region Jönköpings län (heldragen kurva) relateras till rikssnittet (prickad kurva) 
samt till Region Östergötland (streckad kurva), som ekonomiskt anses vara ett av 
de starkaste landstingen/regionerna. 

Figur x: Finansiell styrka i relation till landstingssektorn

Skattefinansiering 
investeringar

Relativ 
nettokostnadsutv

Justerad 
landstingsskatt

Kassalikviditet

Resultat före 
extraordinära 

poster

Nettokostnads-
utveck...

Justerad 
landstingsskatt

Soliditet Jönköping

Östergötland

Rikssnitt

2016

Kort sikt

Lång sikt

Mått Definition Målvärde
Långsiktiga måtten
Justerad landstingsskattesats med hänsyn till olikheter i verksamheter 11,18
Soliditet enligt fullfondering eget kapital/totala tillgångar 0,0 %
Skattefinansieringsgrad resultat + avskrivningar/investeringar 100,0 %
Relativ nettokostnadsutveckling nettokostnadsutveckling i relation till real 

utveckling av rikets skatteunderlag justerat 
för regionens befolkningsutveckling
(värdet är positivt när skatteunderlaget växer 
snabbare än nettokostnaderna)

0,5 %

152



ÅRSREDOVISNING

RJL 2016/3676

Kortsiktiga måtten
Justerad landstingsskattesats med hänsyn till olikheter i verksamheter 11,18
Kassalikviditet kortfristiga fordringar och placeringar samt 

kassa och bank/kortfristiga skulder
200,0 %

Resultat före extraordinära poster resultat före extraord/nettokostnader 2,0 %
Nettokostnadsutveckling per 
invånare

nettokostnadsutveckling justerat för 
befolkningsutveckling totalt, skatteväxling 
etc. 

1,0 %

Regionen är bättre än rikssnittet i fem av de sju måtten. Det gäller justerad 
skattesats, soliditet, skattefinansieringsgrad, relativ nettokostnadsutveckling samt 
kassalikviditet. Även vid jämförelse med Region Östergötland är Region 
Jönköpings län bättre i fem av de sju måtten. Det gäller skattefinansieringsgrad, 
relativ nettokostnadsutveckling, kassalikviditet, resultat i förhållande till 
nettokostnader samt nettokostnadsutveckling i förhållande till invånare. Region 
Östergötland har lägre justerad skattesats och högre soliditet än vår region. 

Region Jönköping uppnår endast tre av målvärdena. Regionen uppnår de 
kortsiktiga målen kassalikviditet (329 %, regionens värde) samt regionens 
justerade skattesats (11,08). Resultat enligt blandmodellen före extraordinära 
poster i förhållande till nettokostnaden uppgår inte riktigt till målvärdet (1,6 %). 

Avseende de långsiktiga målen uppnår regionen soliditeten enligt fullfond (2,0 %) 
samt den justerade skattesatsen (11,08) som är både långsiktigt och kortsiktigt 
mått. 

Skattefinansieringsgraden av investeringar enligt blandmodellsresultat uppnår inte 
helt målet (88 %). 

Finansiell svaghet 2016, precis som åren före, är att nettokostnadsökningarna 
relaterat långsiktigt till intäktsökning samt kortsiktigt till antal invånare är för 
höga. Regionen hade emellertid lägre nettokostnadsutveckling i förhållande till 
skatteintäkter än riket under 2016, men regionen precis som övriga landsting och 
regioner har högre nettokostnadsutveckling i förhållande till invånare.

Framtidsbedömning – finansiell situation

För en långsiktig och finansiellt hållbar utveckling är den finansiella 
målsättningen för Region Jönköpings län att över tid uppnå ett finansiellt resultat 
som ger förutsättning för egenfinansiering av investeringar. Regionens egna 
finansiella mål är uppnådda och även i en jämförelse med övriga landsting och 
regioner har regionen en stark ekonomi. Ur finansiell synvinkel har regionen en 
god hushållning. Detta ger ett gott utgångsläge inför kommande period då 
regionens ekonomi kommer att utmanas på flera sätt.

Sedan mitten av 2009 har svensk ekonomi haft en period av i stort sett obruten 
produktionstillväxt.  För de närmsta åren, 2017 och 2018, ser 
skatteunderlagstillväxten fortsatt god ut. Det innebär nästan tio år utan avbrott av 

153



ÅRSREDOVISNING

RJL 2016/3676

någon mer påtaglig konjunkturförsvagning. För åren 2019 och framåt gör 
Sveriges Kommuner och Landsting bedömningen att tillväxttakten avtar och vi får 
därmed räkna med lägre ökningstakt för skatteintäkterna. Samtidigt väntas löner 
och priser öka mer än tidigare vilket driver kostnaderna. Behoven av 
välfärdstjänster kommer att öka utifrån att demografin förändras med fler invånare 
i de åldersgrupper som har behov av välfärdstjänster i förhållande till antalet 
invånare som ingår i gruppen arbetsför ålder.

Åtgärdsplanen inom hälso- och sjukvården, som beslutades av regionfullmäktige 
under 2014, hade begränsat genomslag 2015. Inför 2016 arbetades åtgärdsplanen 
in i ordinarie verksamhetsplan och många av de planerade förändringarna har 
genomförts och gett önskad ekonomisk effekt. Ytterligare 
verksamhetsförändringar måste genomföras under 2017 för att hela 
åtgärdsplanens målsättning ska uppnås. En balans inom hälso- och sjukvården är 
nödvändig inför kommande år då resultatnivån i budget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 är lägre än tidigare år vilket gör regionens ekonomi mer sårbar. Även 
kostnaderna inom kollektivtrafiken, som under 2016 kraftigt översteg budget 
måste anpassas. De planerade investeringarna under kommande år gör att 
resultatnivån senast från och med 2019 behöver återgå till högre nivåer. 
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Redovisningsprinciper
Regionens redovisningssystem följer Lagen om kommunal redovisning 
(1997:614), samt i förekommande fall rekommendationer från Rådet för 
Kommunal Redovisning. I de fall regionen avviker från rekommendationerna 
beskrivs detta jämte skäl för avvikelsen.

Regionen 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, 
konsekvensprincipen och väsentlighetsprincipen.

Intäkter

Skatteintäkter
Regionen har i enlighet med rekommendation 4.2 använt den prognos på 
skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade i 
december 2016. Differensen mellan den slutliga taxeringen 2016 avseende 2015 
års inkomster och den redovisade skatteintäkten i bokslutet 2015, har redovisats 
som justeringspost i 2016 års bokslut enligt not 4.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och bidrag och avgifter i utjämningssystemet redovisas 
normalt enligt kontantprincipen, det vill säga vid inbetalning. 

Undantag gäller för regleringsbidragets del för HPV-vaccin för 2010 och 2011 
som intäktsfördes 2012 och 2013 i takt med att de så kallade catch up-
vaccinationerna kostnadsfördes. I december 2015 fick regionen knappt 59 
miljoner kronor i tillfälligt tillskott med anledning av flyktingsituationen. Detta 
bidrag har redovisats enligt så kallad tidsmatchning från december 2015 till 
december 2016, vilket innebär att 4,5 miljoner kronor intäktsfördes 2015 och 54,4 
miljoner kronor intäktsförts 2016.

Bidraget för läkemedelsförmånen redovisas som ett övrigt generellt bidrag. 
Bidraget erhålls normalt med två månaders eftersläp varför två månaders bidrag 
fordringsbokförs. Regeringen tog i december 2015 beslut om att betala bidraget 
för november 2015 redan i december 2015, varför det i bokslutet 2015 endast var 
december månads bidrag som fordringsfördes. För 2016 gäller normalläget igen, 
se not 14.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag

De flesta av de specialdestinerade statsbidragen redovisas (intäktsförs) det år de 
avser oavsett betalningstidpunkt. Avvikelser förekommer för riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa, bättre liv sjuka äldre och för utvecklingsdel inom tidigare 
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rehabgarantin. Dessa avvikelser framgår av not 20, där de förutbetalda intäkterna 
specificerats.

Utöver detta så har den del av årets villkor 4, inom kvalitetssäker och effektiv 
sjukskrivning- o rehabiliteringsprocess, som betalas först i april 2017 inte 
fordringsförts då den varit svår att bedöma.

Övriga intäkter
Abonnemangstandvård, som i Region Jönköpings 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 kostnader fram till projektets slut. Efter projekttidens slut 
skuldbokförs eventuella inte utnyttjade bidrag om återbetalningsskyldighet finns, i 
annat fall intäktsförs bidraget vid projektslut.

Kostnader

Leasingavtal
Av regionens finanspolicy framgår att leasing i princip endast ska förekomma vad 
gäller bilar. All nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing. Utöver 
bilar finns från och med 2012 även leasingavtal av tåg, vilket övertagits från 
Jönköpings länstrafik AB. Förekommer även längre hyresavtal avseende 
tandteknisk utrustning och medicinteknisk utrustning.

I Tabell xx redovisas förfallotidpunkter på de framtida leasingavgifterna för de 
avtal som är längre än tre år och inte uppsägningsbara förrän avtalstiden går ut. 
Detta gäller för tåg, tandteknisk och medicinteknisk utrustning, lokalhyror samt 
flerårsleasing bilar. 

Tabell xx: Leasingavtal (miljoner kronor) 

Erlagd 
leasing/hyra 
2015

Erlagd 
leasing/hyra 
2016

Förfallo-
tidpunkt 
2017

Förfallo-
tidpunkt
2018-
2021

Förfallo-
tidpunkt 
2022-

Tåg 24,5 25,7 27,0 54,9 9,9
Tandteknisk 
utrustning

5,7 5,6 5,7 15,7 0,0

Medicinteknisk 
utrustning

6,7 7,0 7,0 12,0 0,0

Lokalhyror
Varav 
koncerninterna

95,9
9,9

92,9
10,0

94,1
10,0

204,8
39,1

40,2
2,2
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Bilar -
Flerårsleasing

9,8 12,2 10,9 14,9 0,0

Bilar –
korttidshyra

3,1 3,3

Övrig leasing/ 
korttidshyror

5,7 5,0

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, 
ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 
förbrukning. Den del som ännu inte intäktsförts, finns bland de långfristiga 
skulderna (långfristig förutbetald intäkt) i balansräkningen. Regionen har inga lån 
och således inga lånekostnader som kan hänföras till anläggningarna.

Avskrivningar
Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens 
nyttjandeperiod, det vill säga den tid som tillgången förväntas kunna användas. 
Avskrivningen börjar då investeringen tas i bruk och sker i normalfallet linjärt, det 
vill säga med lika stora nominella belopp varje år. För byggnader sker detta i 
normalfallet senast i samband med slutbesiktning. För mark, pågående ny- om- 
och tillbyggnader av byggnader samt konst sker ingen planmässig avskrivning.

Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning
Byggnadsinventarier 4–10 år 10–20 %
Medicinteknisk utrustning 5–10 år 10–20 %
Tandteknisk utrustning 3–15 år 7–33 %
Bilar, transportfordon 4–10 år 10–25 %
Jord- och skogsbruksmaskiner 8 år 12 %
IT-utrustning/system/program 3–10 år 10–33 %
Tåg 10-26 år 4-10 %
Revisioner tåg 5 år 20 %
Övriga inventarier 10 år 10 %

Komponentredovisning

Inom byggnadssidan har från och med 2014 en övergång till 
komponentredovisning skett. Till och med 2013 delades byggnaderna i fyra 
anläggningstyper med nedanstående nyttjandeperioder.
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Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning

Byggnader 30 år 3 %

Verksamhetsanpassning 
byggnader i egna lokaler

5–10 år 10–20 %

Anpassning hyrda lokaler 8 år 12,5 %

Markanläggning 15 år 7 %

Komponentmodellen, vilken har skapats genom analys av REPAB:s 
underhållskostnader, komponentmodeller från andra landsting samt slutsatser av 
egna erfarenheter, har inneburit att 25 olika komponenter skapats med sex olika 
nyttjandeperioder.

Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning
Stomme (betong) 50 år 2 %

Stomme (lätt), fönster, 
fasad-ytterväggar (puts), 
takbeläggning, ledningsnät VVS 
och el, invändiga 
stomkompletteringar (lång), 
ställverk

30 år 3 %

Hiss, ventilation, 
belysningsarmaturer

20 år 5 %

Kylanläggning, markberedning, 
markanläggning, invändiga 
stomkompletteringar (ytskikt, 
väggar, tak, fast inredning, 
vitvaror)

15 år 7 %

Pumpar, motorer, teletekniska 
anläggningar, Styr- och 
övervakningsanläggning, 
Fasad-trä, mindre ombyggnation, 
energibesparande åtgärder

10 år 10 %

Mindre hyresgästanpassade 
ombyggnationer,  
provisoriska byggnader 
(paviljonger)

5 år 20 %
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De insatser som även fortsättningsvis bokas som planerat underhåll är årliga 
insatser som görs för att vidmakthålla befintlig standard. Denna komponentmodell 
innebär att cirka 65 procent av tidigare underhåll numera bokas som 
anläggningskomponenter. Införandet av komponentredovisning inom 
byggnadssidan genomfördes genom att alla nya investeringar från och med 2014 
skett i enlighet med komponentmodellen. Utöver detta så anpassades alla 
byggnadsprojekt från 2004 med ett restvärde överstigande 10 miljoner kronor till 
komponentmodellen. Effekten 2015 beräknades till minskade underhållskostnader 
på cirka 35 miljoner kronor, vilket motsvaras av ökade investeringsutgifter på 35 
miljoner kronor samt ökade avskrivningskostnader på 25 miljoner kronor. 

Det finansiella måttet egenfinansiering, påverkades inte av förändringen. 
Resultatet ökade med 10 miljoner kronor och avskrivningarna ökade med 25 
miljoner kronor. Detta gav ett ökat investeringsutrymme på 35 miljoner kronor, 
vilket motsvarades av den högre investeringsutgiften.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och 
markanläggningar samt byggnader som är avsedda för stadigvarande bruk. Vid 
redovisning följs RKR 11.4.

För att inventarier och utrustning ska redovisas som investering och inte 
kostnadsbokföras direkt krävs en varaktighet på minst tre år och en 
anskaffningskostnad exklusive moms som överstiger ett halvt prisbasbelopp (2016 
var ett halvt prisbasbelopp 22 150 kronor).

Vid bedömning av om en anskaffning ska bokföras 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 
inventarieanskaffning.

Värdehöjande om- och tillbyggnad av byggnad samt nybyggnation redovisas som 
anläggning om åtgärdens utgift överstiger 400 000 kronor. Om 
underhållsåtgärder, som i normalfallet kostnadsbokförs direkt, sker i samband 
med om- och tillbyggnader ingår dessa i investeringens anskaffningsvärde precis 
som vid nybyggnation.

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

Förutsättningen för att IT-system och programvarulicenser ska hanteras som en 
investering och bokföras som en tillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 
500 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.
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Omsättningstillgångar

Lager och förråd
Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen. Undantag för detta gäller läkemedelslager på 
Sjukhusapoteket vilket värderas till genomsnittliga anskaffningsvärden.

Finansiella omsättningstillgångar
Regionens samtliga placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgång.

Finansiella placeringar i aktiefonder och räntefonder värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen enligt portföljvärdering 
avseende pension respektive rörelse.

Inte heller i redovisningen enligt rättvisande pensionsredovisning värderas de 
finansiella placeringarna till ett eventuell högre marknadsvärde, därför 
benämningen ”fullskuldsmodell” istället för fullfondering. Medel placerade i 
räntebärande instrument där insatt kapital garanteras under förutsättning av 
inlösen vid förfallotillfällena värderas till anskaffningsvärdet.

Skulder och avsättningar

Pensionsskuld/avsättning
Regionen har RKR 17.1 som utgångspunkt avseende värdering och upplysningar 
av pensionsförpliktelser. Här framgår att värdering av pensionsförpliktelser 
inklusive löneskatt ska göras med tillämpning av RIPS 07, Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld från 2007.

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

Regionen har från och med årsredovisningen 2008 beslutat införa en mer 
rättvisande pensionsredovisning, så kallad fullfondering (eller fullskuldsmodell se 
ovan redovisningsprincip för finansiella omsättningstillgångar). Fullskuldsmodell 
innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner intjänade före 
1998. De årliga utbetalningarna av pensioner intjänade före 1998 inklusive 
löneskatt minskar balansräkningens pensionsavsättning. I resultaträkningen 
redovisas värdesäkring med mera av det totala pensionsåtagandet som en 
finansiell kostnad.

Pensionskostnader påverkas kraftigt och med stora skillnader mellan åren av 
basbeloppsförändringar och den så kallade bromseffekten. För att utjämna detta 
redovisas effekterna på de finansiella kostnaderna av basbeloppen och bromsen 
som ett rullande genomsnitt för åren 2013-2018. Effekterna av 
diskonteringsränteändringar (Rips-effekter) redovisas direkt mot egna kapitalet. 
Hur detta har påverkat redovisningen framgår av not 16 och 17.
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Den finansiella analysen och årsredovisningens finansiella rapporter omfattande 
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning och nyckeltal är 
upprättade enligt rättvisande pensionsredovisning (fullskuldsmodellen). 

För att uppfylla lagens krav anges i årsredovisningen även en resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys enligt blandmodellen. Även noter som 
skiljer sig från fullfondering redovisas enligt blandmodellen. Redovisningen 
enligt blandmodellen följer värderingsprinciperna enligt rekommendation 17.1. 
Basbeloppseffekter redovisas för varje enskilt år och inte som ett genomsnitt och 
bromsen påverkar inte blandmodellen. Även diskonteringsränteändringar (Rips-
effekter) påverkar resultatet enligt blandmodellen. Hur 
blandmodellsredovisningen påverkats framgår av not 22 till not 24.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas i enlighet 
med rekommendation 2.1 som avsättning, när det är troligt att de kommer leda till 
utbetalningar. Avtal som inte har börjat utbetalas, redovisas som 
ansvarsförbindelse och de framgår av not 17 och 21. De förtroendevaldas 
intjänade ålderspensioner/livränta redovisas som avsättning från 2014.

Skuld till personalen
Regionens skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad 
övertid, jour och beredskap samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift har 
värderats och redovisats som kortfristig skuld enligt löneläget och gällande 
arbetsgivaravgifter per den 31 december 2016. Timlöner som tjänas in redovisas 
under nästkommande månad då lönen betalas, i enlighet med 
konsekvensprincipen. Då variationerna för december inte bedöms vara stor mellan 
åren bör detta inte väsentligt påverka resultatet.

Övriga avsättningar och ansvarsförbindelser
Avsättningar och ansvarsförbindelser regleras i Rådet för Kommunal 
Redovisnings rekommendation nummer 10.2. Regionens avsättningar avser 
pensioner samt särskild löneskatt enligt not 17. 

2016 gjordes avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur järnväg. 
Regionens andel utgör 32,3 miljoner kronor, vilken kostnadsförts 2016. 
Trafikverket rekvirerade 50 procent vid byggstart varför den utgående 
avsättningen motsvarar 16,1 miljoner kronor enligt not 18.

Från och med 2015 avvecklades och inordnades Regionförbundet i Region 
Jönköpings län. Efter ianspråktagande av nedskrivning av inventarier för 
anpassning till regionens redovisningsprinciper överfördes Regionförbundets 
utgående egna kapital till regionen som en avsättning för regionala 
utvecklingsinsatser. 2016 upplöstes denna avsättning i samband med 
medfinansieringen till statlig infrastruktur, se not 18.
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Regionens ansvarsförbindelser framgår av not 21 samt av balansräkningen enligt 
blandmodell.

Sammanställd redovisning
Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 8.2 ska 
förvaltningsberättelsen innehålla en översikt över utvecklingen av regionens 
samlade verksamhet.

I särskilt avsnitt redovisas de juridiska personer som ingår i regionens 
koncernföretag samt andra samägda företag. För dessa redovisas ägarandelar, 
verksamhetsbeskrivning och nyckeltal.

Regionens engagemang i dessa bolag, stiftelser, kommunalförbund eller 
samordningsförbund är av den omfattningen att sammanställda räkenskaper inte 
tillför väsentlig information.
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Regionens koncernföretag och andra samägda 
företag 
Förvaltningsberättelsen ska enligt 4 kap 1§ Lagen om kommunal redovisning 
omfatta även sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Det kan avse till exempel aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, 
ideell förening, handelsbolag, samordningsförbund eller kommunalförbund.

Region Jönköpings läns engagemang i nedanstående juridiska personer är av den 
omfattningen att sammanställda räkenskaper, utöver nedanstående redovisning, 
inte tillför ytterligare väsentlig information.

Regionens koncernföretag
Almi Företagspartner AB
Region Jönköpings län äger Almi Företagspartner AB tillsammans 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 rådgivning.

prel
2014 2015 2016 

Ägarandel (procent) 49 49 49

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

2,4 0,1 -0,7

Årets resultat (miljoner kronor) 2,4 0,1 -0,7

Balansomslutning (miljoner kronor) 48,7 49,6 50,4

Soliditet (procent) 81 79 76

Omsättning (miljoner kronor) 23,8 26,1 28,6

Antal anställda 17 19 20

Bostadsbyggen i Jönköping AB
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Bostadsbyggen i Jönköping AB ägs till 
hälften av Riksbyggen ekonomisk förening och till andra hälften av Region 
Jönköpings län.

prel
2014 2015 2016 
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Ägarandel (procent) 50 50 50

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

1,8 1,4 -4,2

Årets resultat (miljoner kronor) 1,0 1,8 -3,3

Balansomslutning (miljoner kronor) 70,3 64,8 65,5

Soliditet (procent) 30 35 29

Omsättning (miljoner kronor) 17,1 16,3 16,4

Smålands Turism AB
Region Jönköping och länets kommuner har bildat Smålands Turism AB. Bolaget 
ägs till hälften av Region Jönköpings län och till hälften av länets kommuner. 
Bildandet innebär en tydlig satsning på turism som en regional utvecklingsfaktor. 
Bolaget ska erbjuda hög kompetens och samordning inom turismen samt utveckla 
konkurrensförmåga och generera lönsam tillväxt i regionen och dess företag.

prel

2014 2015 2016

Ägarandel (procent) 50 50 50

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

0,3 -0,5 0,5

Årets resultat (miljoner kronor) 0,2 -0,1 0,4

Balansomslutning (miljoner kronor) 4,1 3,9 4,1

Soliditet (procent) 51 50 56

Omsättning (miljoner kronor) 12,6 11,3 11,8

Antal anställda 4 5 5

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är, tillsammans med Jönköpings kommun och 
Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum. Från och med 1998 
delas ansvaret mellan stiftarna. Det innebär att regionen tar ansvar för 
verksamhetens innehåll och utveckling, medan Jönköpings kommun tar ansvar för 

164



ÅRSREDOVISNING

RJL 2016/3676

att erbjuda ändamålsenliga lokaler. Verksamheten för Stiftelsen Jönköpings läns 
museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 
historia, nutid och framtid.

Under 2016 har verksamheten varit inriktad på kulturmiljöarbete. Museet har även 
genomfört 19 utställningar samt varit samarbetspartner vid ”Swedish Workshop” 
(internationell turistkonferens) och Kultur för äldre (ett samarbete mellan ABM 
sektorn, arkiv-bibliotek-museum). Under året har en utredning gjorts kring vägval 
för framtida samverkan och organisation.

prel

2014 2015 2016

Ägarandel (procent) 33 33 33

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 1,9 0,2 0,1

Årets resultat (miljoner kronor) 1,9 0,2 0,1

Balansomslutning (miljoner kronor) 30,2 29,0 27,6

Soliditet (procent) 48 51 54

Omsättning (miljoner kronor) 48,2 48,3 44,5

Antal anställda 48 45 43

TvNo Textilservice AB
Bolaget bedriver tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. Cirka 95 procent av 
verksamheten riktar sig till kunder inom vårdsektorn i Jönköpings och 
Östergötlands län.

Produktionsvolymen ligger i stort sett på samma nivå som 2015.

prel

2014 2015 2016

Ägarandel (procent) 49 49 49

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

10,7 5,6 8,0
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Årets resultat (miljoner kronor) 6,4 4,2 5,6

Balansomslutning (miljoner kronor) 87,8 91,9 96,2

Soliditet (procent) 53 56 59

Omsättning (miljoner kronor) 98,5 102,3 103,2

Antal årsarbetare (medelantal) 120 122 126

Regionens andra samägda företag
Samordningsförbunden
De tre samordningsförbunden bedriver finansiell samordning av insatser inom 
rehabiliteringsområdet som utförs av huvudmännen. Dessa insatser syftar till att 
hjälpa personer i yrkesverksam ålder att få eller förbättra förmågan att arbeta.

Huvudmännen i Samordningsförbunden:

 Arbetsförmedlingen
 Försäkringskassan
 Region Jönköpings län
 Kommunerna i Jönköpings län

Finnvedens Samordningsförbund

prel

2014 2015 2016

Ägarandel (procent) 17 17 17

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

0 -0,6 -0,3

Årets resultat (miljoner kronor) 0 -0,6 -0,3

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,6 2,4 2,0

Soliditet (procent) 70 48 43

Omsättning (miljoner kronor) 3,0 3,4 4,1

Antal anställda 0 0 0
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Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

prel

2014 2015 2016

Ägarandel (procent) 14 14 14

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

0 0 -0,1

Årets resultat (miljoner kronor) 0 0 -0,1

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,4 2,7 2,7

Soliditet (procent) 67 60 57

Omsättning (miljoner kronor) 3,6 4,6 5,5

Antal anställda 1 2 2

Höglandets samordningsförbund

prel

2014 2015 2016

Ägarandel (procent) 11 11 11

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

1,3 -0,8 0,4

Årets resultat (miljoner kronor) 1,3 -0,8 0,4

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,2 1,1 1,6

Soliditet (procent) 80 85 88

Omsättning (miljoner kronor) 4,0 4,0 5,1

Antal anställda 1 1 1
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Ascan ekonomisk förening (Scanpoint)
Föreningens ändamål är att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma 
ekonomiska intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll, utveckling och 
användning av ett gemensamt biljettsystem. Föreningen ska även tillvarata 
medlemmarnas övriga intressen som är av gemensam art. Vid regionfullmäktige i 
november 2016 togs beslut att avveckla Ascan ekonomisk förening eftersom 
arbetet framöver kommer att bedrivas inom Regionsamverkan Sydsverige.

prel

2014 2015 2016

Ägarandel (procent) 13 13 13

Resultat efter finansiella poster (miljoner 
kronor)

0 0 0

Årets resultat (miljoner kronor) 0 0 0

Balansomslutning (miljoner kronor) 1,2 1,6 0,7

Soliditet (procent) 19 14 31

Omsättning (miljoner kronor) 1,8 1,3 0,7

Samtrafiken i Sverige AB
Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som arbetar med att göra kollektivt 
resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Företaget ägs av 38 
organisationer i landet som alla bedriver kollektivtrafik. Genom Samtrafiken sker 
arbete med branschöverskridande lösningar. Målet med verksamheten är att göra 
kollektivtrafiken till förstahandsvalet för alla resor inom Sverige.

Transitio AB
1999 beslutade trafikhuvudmännen att bilda ett gemensamägt vagnbolag, 
Transitio.  Ägare är 20 landsting/regioner och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet 
är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet 
och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.
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Reftele Biogas AB
Region Jönköpings län är tillsammans med ett antal mjölkproducenter runt Reftele 
delägare i Reftele biogas med avsikten att bygga en gemensam rötanläggning för 
gödsel. Miljökonsekvensbeskrivning är gjord och miljötillstånd för verksamheten 
finns. Försök att hitta köpare till gasen har gjorts utan att lyckas. På 
bolagsstämman 2016 diskuterades att avveckla bolaget men beslut togs att 
avvakta.

Inera AB 
Inera ägs av Sveriges landsting och regioner och verksamheten bedrivs i 
aktiebolagsform.

Inera koordinerar och stödjer landstingens och regionernas gemensamma e-
hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och 
omsorgspersonal och beslutsfattare. Målet är att utveckla och införa gemensamma 
e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. 
I uppdraget ingår att samverka med övriga aktörer inom området; kommuner, 
regeringen, myndigheter, privata vårdgivare, FoU och ideella organisationer samt 
marknadens aktörer.

Under 2017 kommer merparten av aktierna i Inera AB att överlåtas till SKL 
Företag AB. Syftet är att SKL Företag AB ska bredda ägandet till att även omfatta 
kommunerna.

LFF Service AB och Läkemedelsförsäkringen AB
I samband med att driften av sjukhusapoteket övertogs av Landstinget i november 
2013, förvärvades en organisationsaktie i LFF Service AB, vilken inte kan säljas 
vidare. Detta bolag, tillsammans med sitt helägda dotterbolag Svenska 
Läkemedelsförsäkringen AB, administrerar och försäkrar ett gemensamt åtagande 
för ägarföretagen att ersätta personer som drabbats av personskador orsakade av 
läkemedel.

Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades 1978 efter att en frivillig 
överenskommelse träffats mellan läkemedelsföretagen i Sverige. LFF Service 
AB:s Läkemedelsförsäkring bygger på delägarnas kollektiva och solidariska 
ansvar för läkemedelsskador i Sverige. Bakom Läkemedelsförsäkringen står 
forskande läkemedelsbolag, generikabolag, parallellimportörer, Apoteket AB, 
distributionsbolag samt forsknings och utvecklingsbolag. Regionen är nu en av 
326 delägare.
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Utfall Budget Diff mot Bokslut Nettokostnads

2016 2016 budget 2015* förändring

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)

Primärvård

Vårdval 1 437,9 1 437,3 -0,6 1 383,3 3,9%

Övrig primärvårdsverksamhet 236,2 252,6 16,4 234,9 0,5%

Summa primärvård 1 674,1 1 689,8 15,8 1 618,3 3,4%

Specialiserad somatisk vård 

Länssjukvård 4 556,5 4 445,5 -111,0 4 458,2 2,2%

Regionsjukvård 409,1 393,4 -15,7 383,5 6,7%

Rikssjukvård 210,1 240,1 29,9 224,2 -6,3%

Summa specialiserad somatisk vård 5 175,8 5 079,0 -96,8 5 065,9 2,2%

Specialiserad psykiatrisk vård

Länssjukvård 651,1 673,6 22,5 645,0 1,0%

Regionsjukvård 0,3 0,4 0,1 0,3 -1,3%

Rikssjukvård 87,0 88,9 2,0 84,4 3,1%

Summa specialicerad psykiatrisk vård 738,4 763,0 24,6 729,7 1,2%

Tandvård

Allmäntandvård barn och ungdomar 122,9 100,7 -22,1 116,0 5,9%

Allmäntandvård vuxna 2,9 11,2 8,3 3,3 -13,4%

Specialisttandvård 97,9 104,2 6,2 98,1 -0,2%

Tandvård för personer m särskilda behov 25,4 29,8 4,4 22,1 14,9%

Mervärdeskatt -21,7 -18,9 2,8 -19,6 10,4%

Andel av gemensamma kostnader

Summa tandvård 227,4 226,9 -0,5 219,9 3,4%

Övrig hälso- och sjukvård

Ambulans- och sjuktransporter 171,9 162,7 -9,2 164,5 4,5%

Sjukresor 62,5 64,5 2,1 58,0 7,8%

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet 110,2 114,0 3,8 113,4 -2,8%

Social verksamhet/Folkhälsofrågor/FoU/Övrigt 250,8 272,9 22,1 229,2 9,4%

Summa övrig hälso- och sjukvård 595,4 614,1 18,7 565,1 5,4%

Politisk verksamhet FS (andel politisk verksamhet) 0,7 0,8 0,1 0,8 -6,4%

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 8 411,8 8 373,7 -38,1 8 199,5 2,6%

(exkl gemensamma kostnader)
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DRIFTREDOVISNING (mnkr) Jämförbart

Utfall Budget Diff mot Bokslut Nettokostnads

2016 2016 budget 2015* förändring

REGIONAL UTVECKLING

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

Utbildning

Folkhögskoleverksamhet 42,6 47,7 5,1 39,0 9,3%

Högskoleverksamhet 1,7 1,8 0,0 1,8 0,0%

Gymnasieverksamhet 0,6 0,6 0,0 0,6 2,7%

Andel av gemensamma kostnader

Summa utbildning 45,0 50,1 5,1 41,4 8,8%

Kultur

Teater- och musikverksamhet 78,6 77,4 -1,2 74,7 5,2%

Museiverksamhet 14,8 14,8 0,0 11,9 24,5%

Övrig kulturverksamhet 49,9 51,3 1,4 44,6 12,0%

Andel av gemensamma kostnader

Summa kultur 143,3 143,5 0,2 131,2 9,2%

Allmän regional utveckling

Näringsliv och turism 17,6 17,6 0,0 16,1 9,5%

Övrig allmän regional utveckling 26,6 33,0 6,4 25,9 2,7%

Andel av gemensamma kostnader

Summa allmän regional utveckling 44,2 50,6 6,4 42,0 5,3%

Politisk verksamhet ANA 1,1 1,2 1,2 1,1 -4,9%

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Trafik och infrastruktur

Kollektivtrafik och färdtjänstresor 753,0 705,2 -47,8 682,0 10,4%

Infrastruktur, Jönköpings flygplats 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0%

Infrastruktur, medfinansiering järnvägsinvestering 10,1 16,5 6,4 0,0

Allmän regional utveckling 2,8 3,0 0,2 0,0

Andel av gemensamma kostnader

Summa trafik- och infrastruktur 771,9 730,7 -41,2 688,0 12,2%

Politisk verksamhet TIM (andel politisk verksamhet) 1,1 1,2 0,2 1,0 7,6%

TOTALT  REGIONAL UTVECKLING 1 006,5 977,4 -28,1 904,6 11,3%

(exkl gemensamma kostnader)
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DRIFTREDOVISNING (mnkr) Jämförbart

Utfall Budget Diff mot Bokslut Nettokostnads

2016 2016 budget 2015* förändring

Parlamentariska nämnden 0,2 0,2 -0,1 iu

Patientnämnden 1,0 1,1 0,1 1,0

Regionstyrelsen (RS)

Allmän regional utveckning

   Interregional och internationell verksamhet 2,0 2,3 0,2 1,4 46,5%

Politisk verksamhet (partistöd, fullmäktige, revisionen) 32,5 39,9 7,4 29,1 11,9%

Allmän service 264,8 324,2 59,5 141,4 87,3%

Politisk verksamhet RS 13,5 14,4 0,9 14,8 -9,2%

Summa RS 312,8 380,8 68,0 186,6 67,6%

REGIONSGEMENSAMT (internränta, AFA) -98,6 -108,0 -9,4 -144,3 -31,6%

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 9 633,7 9 625,2 -8,5 9 147,5 5,3%

Nettokostnad exkl AFA 9 633,7 9 625,2 -8,5 9 193,3 4,8%

Nettokostnad exkl AFA, nedskrivning IT, infrastrukturstöd järnväg, 

upplösen eget kapital regionförbundet 9 584,7 9 625,2 40,5 9 193,3 4,3%

*I bokslut 2015 fördelades nettokostnaden för regionstyrelsens ansvarsområden ut till respektive delområde.

 2016 är detta ändrat och för att kunna jämföra värden finns kolumnen Jämförbart Bokslut 2015.
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Nyckeltal 2012-2016 Fullfondering
2012 2013 2014 2015 2016

FINANSIELLA NYCKELTAL
Likviditet 3,07 3,33 3,01 3,33 3,32
Likviditet exklusive pensionsmedel 1,44 1,49 1,30 1,40 1,42
Kassalikviditet (dagar) 170 187 198 201 197
Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 61 67 70 70 69
Soliditet (%) -5,8 -10,3 -6,4 -2,4 0,6
Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 94,7 96,2 97,2 97,5 97,8
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) 4,3 3,2 3,7 4,2 3,2
Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 176,8 172,6 120,1 225,5 114,5
Nettokostnadsökning mot föregående år (%) 4,5 1,3 7,0 3,7 5,5
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår (%) 4,9 -0,2 5,8 3,4 5,1
Nettokostnadsförändring mot föregående år jämförbart 2,8 4,3 4,0 4,2 4,1
Skatte- och statsbidragsförändring mot föregående år jämförbart 1,4 3,0 2,1 4,4 5,2
Rörelsekapital (miljoner kronor) 3 821 4 237 4 350 4 794 4 953
Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor) 822 895 648 821 894

RESULTAT (miljoner kronor)
Verksamhetens nettokostnad -8 127 -8 233 -8 805 -9 135 -9 634
Årsförändring -353 -106 -572 -330 -499
Skatteintäkter och generella statsbidrag 8 582 8 562 9 059 9 369 9 846
Årsförändring 399 -20 497 310 477
Resultat före finansnetto 455 329 254 235 213
Årets resultat 371 271 334 392 316

VOLYMFÖRÄNDRING (procent)
Region Jönköpings län 1,6 2,1 1,4 2,8 1,7
Genomsnitt i riket 1,5 1,9 3,0 3,1 2,9 prognos SKL ekonomirapport okt 2016

UTDEBITERING
Region Jönköpings län 11,00 10,66 11,21 11,26 11,26
Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, hemsjukvård m.m. 10,66 10,75 11,07 11,09 11,08 Prel enl Madde Holm 170220
Genomsnitt i riket 10,93 11,16 11,26 11,35 11,41 Prel enl Madde Holm 170221

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
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Resultaträkning Avvikelse
(miljoner kronor) 2013 2014 2015 2016 årsbudget mot budget
Verksamhetens intäkter 1) 1 947,6 1 806,5 1 912,6 2 039,1 1 749,2 289,9
Verksamhetens kostnader 2) -9 845,0 -10 267,4 -10 677,9 -11 287,4 -10 990,9 -296,4
Avskrivningar 3) -335,2 -344,0 -369,2 -385,4 -383,4 -2,0
Verksamhetens nettokostnad -8 232,5 -8 805,0 -9 134,6 -9 633,7 -9 625,1 -8,5

Skatteintäkter 4) 6 573,3 7 073,3 7 407,3 7 800,8 7 808,9 -8,1
Generella statsbidrag och utjämning 5) 1 988,4 1 985,8 1 961,8 2 045,4 2 045,4 -0,1
Finansiella intäkter 6) 200,3 210,1 344,5 252,2 250,0 2,2
Finansiella kostnader 6) -258,4 -130,5 -187,2 -148,5 -205,0 56,5
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 271,0 333,7 391,8 316,2 274,2 42,0

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 271,0 333,7 391,8 316,2 274,2 42,0
Notförklaringar se sidorna xx-xx
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Kassaflöde Avvikelse
(miljoner kronor) 2013 2014 2015 2016 mot budget
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets Resultat 271,0 333,7 391,8 316,2 42,0
- ej resultatförd RIPS-avsättning 17) -717,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 335,2 344,0 369,2 385,4 2,0
- ej likviditetspåverkande ianspråktagna avsättningar 18) 0,0 0,0 0,0 -22,2 -22,2
+ ej likviditetspåverkande avsättningar 17) 18) 1 171,7 395,7 380,7 398,4 -36,1
- Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -300,0 -309,8 -319,3 -324,4 2,1
- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid försäljning av anläggningstillgångar 11) 0,6 -1,9 2,8 38,4 38,4
- ej likviditetspåverkande reavinster finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet 7) 61,6 198,8 -98,0 27,1 26,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 822,9 960,7 727,2 818,8 74,4

INVESTERINGAR
- Inköp av anläggningstillgångar 8) 9) 10) -361,8 -627,7 -466,8 -620,2 69,8
+ Investeringsbidrag 19) 0,0 57,3 -51,9 3,5 3,5
+ Försäljning av anläggningstillgångar 12) 10,6 6,2 181,2 3,9 3,9
Kassaflöde från investeringsverksamhet -351,2 -564,2 -337,5 -612,8 77,2

FINANSIERING
-Minskning/+ökning av långfristiga skulder inkl LÖF och investeringsbidrags nyttjande 19) 53,1 -274,3 -2,7 -5,1 -5,1
-+ neutralisering av omklassificering av LÖF från avsättning till långfr skuld till kortfr skuld 0,0 217,3 0,0 0,0 0,0
+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och finansiella Anläggningstillgångar 13) 5,7 190,2 -41,2 1,8 6,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58,8 133,2 -43,9 -3,3 1,7

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 -16,1 -16,1

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 530,5 529,7 345,9 186,6 137,2

Likvida medel vid årets början 4 682,7 5 213,2 5 742,9 6 088,8
Likvida medel vid årets/periodens slut 5 213,2 5 742,9 6 088,8 6 275,3

Notförklaringar se sidorna xx-xx
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Balansräkning
(miljoner kronor) 2013 2014 2015 2016
TILLGÅNGAR                             
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8) 94,7 95,6 95,5 60,6
Materiella anläggningstillgångar
     1. Fastigheter 9) 2 514,4 2 587,4 2 647,2 2 889,8
     2. Inventarier 10) 656,2 861,7 715,6 700,4
Finansiella anläggningstillgångar 13) 209,4 19,2 60,3 58,5
Summa 3 474,7 3 563,8 3 518,6 3 709,4

Omsättningstillgångar
Förråd 37,1 42,4 41,4 45,0
Fordringar 14) 806,0 734,2 718,7 772,1
Kortfristiga placeringar 15) 4 726,1 5 294,2 5 507,9 5 847,2
Kassa och bank 15) 487,1 448,7 580,9 428,1
Summa 6 056,4 6 519,6 6 848,9 7 092,5

SUMMA TILLGÅNGAR 9 531,1 10 083,4 10 367,5 10 801,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Regionkapital 16) -532,2 -978,4 -644,7 -252,9
Rips-effekt -717,3 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 271,0 333,7 391,8 316,2
Summa -978,4 -644,7 -252,9 63,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 17) 8 335,3 8 421,3 8 460,5 8 502,2
Övriga avsättningar 18) 0,0 0,0 22,2 16,1
Summa 8 335,3 8 421,3 8 482,7 8 518,3

Skulder
Långfristiga skulder 19) 354,3 137,3 82,7 81,1
Kortfristiga skulder 20) 1 819,9 2 169,5 2 055,0 2 139,2
Summa 2 174,2 2 306,9 2 137,7 2 220,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9 531,1 10 083,4 10 367,5 10 801,8

ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtagande 21) 61,8 56,5 74,4 74,8

Notförklaringar se sidorna xx-xx
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Nyckeltal 2012-2016 Blandmodell
2012 2013 2014 2015 2016

FINANSIELLA NYCKELTAL
Likviditet 3,07 3,33 3,01 3,33 3,32
Likviditet exklusive pensionsmedel 1,44 1,49 1,30 1,40 1,42
Kassalikviditet (dagar) 167 183 193 197 193
Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 60 66 69 68 68
Soliditet (%) 51,2 47,9 47,1 48,0 47,5
Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 97,3 99,0 99,9 100,1 100,4
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) 3,2 -1,2 1,9 2,4 1,6
Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 153,6 -27,8 132,8 228,8 123,1
Rörelsekapital (miljoner kronor) 3 821 4 237 4 350 4 794 4 953
Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor) 822 895 648 821 894

RESULTAT (belopp i miljoner kronor)
Verksamhetens nettokostnad -8 349 -8 472 -9 049 -9 383 -9 883
Årets resultat 276 -104 176 226 160

UTDEBITERING
Landstinget i Jönköpings län 11,00 10,66 11,21 11,26 11,26
Landstinget i Jönköpings län justerat för kollektivtrafik, hemsjukvård m.m. 10,66 10,75 11,07 11,09 11,08
Genomsnitt i riket 10,93 11,16 11,26 11,35 11,41

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
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Resultaträkning blandmodell Avvikelse mot
(Belopp i miljoner kronor) 2013 2014 2015 2016 kalkylerad budget
Verksamhetens intäkter 1) 1 947,6 1 806,5 1 912,6 2 039,1 289,9
Verksamhetens kostnader 22) -10 084,9 -10 511,3 -10 926,3 -11 536,4 -294,2
Avskrivningar 3) -335,2 -344,0 -369,2 -385,4 -2,0
Verksamhetens nettokostnad -8 472,5 -9 048,8 -9 383,0 -9 882,7 -6,3

Skatteintäkter 4) 6 573,3 7 073,3 7 407,3 7 800,8 -8,1
Generella statsbidrag och utjämning 5)

1 988,4 1 985,8 1 961,8 2 045,4 -0,1

Verksamhetens resultat 89,2 10,3 -13,8 -36,5 -14,4
Finansiella intäkter 23) 200,3 210,1 344,5 252,2 2,2
Finansiella kostnader 23) -393,0 -44,5 -104,7 -55,6 -22,5
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -103,5 175,8 226,0 160,1 -34,7

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 25) -103,5 175,8 226,0 160,1 -34,7

Notförklaringar se sidorna xx-xx
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Balansräkning blandmodell
(miljoner kronor) 2013 2014 2015 2016

TILLGÅNGAR                             

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8) 94,7 95,6 95,5 60,6

Materiella anläggningstillgångar

     1. Fastigheter 9) 2 514,4 2 587,4 2 647,2 2 889,8

     2. Inventarier 10) 656,2 861,7 715,6 700,4

Finansiella anläggningstillgångar 13) 209,4 19,2 60,3 58,5

Summa 3 474,7 3 563,8 3 518,6 3 709,4

Omsättningstillgångar

Förråd 37,1 42,4 41,4 45,0

Fordringar 14) 806,0 734,2 718,7 772,1

Kortfristiga placeringar 15) 4 726,1 5 294,2 5 507,9 5 847,2

Kassa och bank 15) 487,1 448,7 580,9 428,1

Summa 6 056,4 6 519,6 6 848,9 7 092,5

SUMMA TILLGÅNGAR 9 531,1 10 083,4 10 367,5 10 801,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Regionkapital 4 673,6 4 570,1 4 745,9 4 971,9

Årets resultat -103,5 175,8 226,0 160,1

Summa 4 570,1 4 745,9 4 971,9 5 132,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 24) 2 786,8 3 030,6 3 235,7 3 433,5

Övriga avsättningar 18) 0,0 0,0 22,2 16,1

Summa 2 786,8 3 030,6 3 257,9 3 449,6

Skulder

Långfristiga skulder 19) 354,3 137,3 82,7 81,1

Kortfristiga skulder 20) 1 819,9 2 169,5 2 055,0 2 139,2

Summa 2 174,2 2 306,9 2 137,7 2 220,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9 531,1 10 083,4 10 367,5 10 801,8
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ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsåtagande (förmåner intjänade före 1998) 4 454,6 4 269,9 4 127,4 3 959,1

Löneskatt pension 1 080,7 1 035,9 1 001,3 960,5

Summa pensionsansvarsförbindelse enl KPA 5 535,2 5 305,8 5 128,7 4 919,6

Borgensåtagande 21) 61,8 56,5 74,4 74,8

Notförklaringar se sidorna xx-xx
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Kassaflöde blandmodell
(miljoner kronor) 2013 2014 2015 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets Resultat -103,5 175,8 226,0 160,1
+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 335,2 344,0 369,2 385,4
- ej likviditetspåverkande ianspråktagna avsättningar 18) 0,0 0,0 0,0 -22,2
+ ej likviditetspåverkande avsättningar 18) 24) 589,1 309,7 298,2 305,5
- pensionsutbetalningar inkl löneskatt -60,0 -65,9 -70,9 -75,4
- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid försäljning av anläggningstillgångar 11) 0,6 -1,9 2,8 38,4
Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet 7) 61,6 198,8 -98,0 27,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 822,9 960,7 727,2 818,8

INVESTERINGAR
- Inköp av anläggningstillgångar 8) 9) 10) -361,8 -627,7 -466,8 -620,2
+ investeringsbidrag 19) 0,0 57,3 -51,9 3,5
+ Försäljning av anläggningstillgångar 12) 10,6 6,2 181,2 3,9
Kassaflöde från investeringsverksamhet -351,2 -564,2 -337,5 -612,8

FINANSIERING
-Minskning/+ökning av långfristiga skulder 53,1 -274,3 -2,7 -5,1
+ omklassificering av LÖFavsättning till långfr skuld 17) 18) 0,0 217,3 0,0 0,0
+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och finansiella Anläggningstillgångar 13) 5,7 190,2 -41,2 1,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58,8 133,2 -43,9 -3,3

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 -16,1

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 530,5 529,7 345,9 186,6

Likvida medel vid årets början 4 682,7 5 213,2 5 742,9 6 088,8
Likvida medel vid årets/periodens slut 5 213,2 5 742,9 6 088,8 6 275,3

Notförklaringar se sidorna xx-xx
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Notförklaringar
(Belopp i miljoner kronor)

Jämförelsestörande poster mellan åren
Enligt rekommendation 3.1 från Rådet för Kommunal Redovisning definieras en jämförelsestörande post som resultat av 
händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. Resultateffekt (miljoner kronor)
2016 har påverkats av sju händelser som kan tolkas som jämförelsestörande 
1) Utrangering av immateriella tillgångar -38,6
2) Avsättning och bidrag infrastrukturinvestering -32,3
3) Upplösen avsättning för infrastrukturinvestering 22,2
4) Kostnader avseende flyktingsituationen -29,1
2016 påverkades med cirka 49 miljoner kronor i  högre nettokostnader -77,8

5) Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen slutfördes, vilket medförde sänkt införandebidrag med cirka 94 miljoner 
kronor -94,2
6) Generellt stöd flyktingsituation 54,3
7) Generellt stöd Hälso- och sjukvården 35,3
2016 påverkades med cirka 94 miljoner kronor i lägre generella statsbidrag -4,6
Sammantaget påverkades 2016 med cirka 143 miljoner kronor i negativa nettoeffekter -82,4

2015 har påverkats av fem händelser som kan tolkas som jämförelsestörande 
8) I samband med regionbildningen avvecklades och inordnades regionförbundet i Region Jönköpings län, vilket medförde 
ökade kostnader för regionen på cirka 13 miljoner kronor -13,0
9) AFA Försäkring beslutade om att sänka och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt 
avgiftsbefrielseförsäkring för år 2004 45,8
10) Införande av komponentavskrivning vilket medfört 35 miljoner kronor i minskade underhållskostnader och 25 miljoner 
kronor i ökade avskrivningskostnader 10,0
2015 påverkades med cirka 43 miljoner kronor i lägre nettokostnader 42,8

11) Skatten höjdes med 2 öre till följd av att regionförbundet inordnades i Region Jönköpings län 13,0
11) Skatten höjdes med 3 öre för att skapa utrymme för regional utveckling som infrastrukturella åtgärder 20,0
12) Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen fortsatte, vilket medförde sänkt införandebidrag på cirka 100 miljoner -100,0
2015 påverkades med cirka 67 miljoner kronor i lägre skatteintäkter och generella statsbidrag -67,0
Sammantaget påverkades 2015 med cirka 24 miljoner kronor i negativa nettoeffekter -24,2

2014 påverkades av tre händelser som kan tolkas som jämförelsestörande 
13) Landstinget tog över färdtjänstverksamheten från kommunerna från 2014-01-01, vilket innebar en nettokostnadsökning 
varav 91 miljoner kronor i minskade verksamhetsintäkter och 35,7 miljoner kronor i ökade verksamhetskostnader. -126,7
2014 påverkades med cirka 127 miljoner kronor i högre nettokostnader -126,7

14) Skatten höjdes med 40 öre, vilket motsvarar ökade skatteintäkter 253,0
15) Ändrat utjämningssystem innebar efter införandebidrag ökade kostnadsutjämningsavgifter på cirka 52 miljoner kronor -52,0
16)  Övertagandet av färdtjänstverksamheten skatteväxlades med 15 öre, vilket motsvarar cirka 95 miljoner kronor i ökade 
skatteintäkter och cirka 21 miljoner kronor i ökade statsbidrag 116,0
2014 påverkades med cirka 317 miljoner kronor i högre skatteintäkter och generella statsbidrag 317,0
Sammantaget påverkades 2014 med cirka 190 miljoner kronor i positiva nettoeffekter 190,3
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2013 påverkades av tre händelser som kan tolkas som jämförelsestörande.
17) AFA Försäkring beslutade om att sänka och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) samt 
avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006. 98,0
18) Inför start av sjukhusapotek i egen regi, november 2013, intäktsfördes läkemedelsrabatter avseende juli-oktober, vilket 
tidigare redovisats med ett halvårs eftersläp. 14,5
19) Kommunerna tog över hemsjukvårdsverksamheten från 2013-01-01. Detta skatteväxlades med 34 öre, vilket motsvarar cirka 
253 miljoner kronor i minskade skatteintäkter och motsvarande minskade kostnader. 

2013 sänktes diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen (RIPS) med 0,75 procentenheter. Detta utgör en 
jämförelsestörande resultatpåvekan enligt blandmodellen, se not 24.
Sammantaget påverkades 2013 med cirka 112 miljoner kronor i positiva nettoeffekter 112,5
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Not 1 Externa intäkter 2013 2014 2015 2016
Ersättning från patienter - öppen hälso- och sjukvård 133,4 134,3 135,6 152,0
Ersättning från patienter - sluten hälso- och sjukvård 20,1 24,8 24,0 22,3
Ersättning från patienter - tandvård 178,1 182,2 185,8 177,4
Ersättning från patienter - övriga 6,6 7,2 8,1 8,2
Ersättning från trafiken - biljettintäkter 298,9 311,7 308,1 307,9
Försäljning av hälso- och sjukvård 171,4 173,8 209,8 270,0
Försäljning av tandvård 79,5 79,3 79,3 77,9
Försäljning inom regional utveckling 178,8 126,1 115,2 126,5
Försäljning av material/varor 113,0 123,2 124,0 127,0
Försäljning av tjänster 297,1 232,5 253,7 283,9
Specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag 327,5 358,4 384,0 424,9
Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av fastigheter och inventarier 143,4 17) 53,1 85,1 9) 61,1 3)

Verksamhetens intäkter 1 947,6 1 806,5 13) 1 912,6 2 039,1
Skatteintäkter 6 573,3 19) 7 073,3 14)16) 7 407,3 11) 7 800,8
Generella statsbidrag och utjämning ** 1 988,4 1 985,8 15)16) 1 961,8 12) 2 045,4 5-7)

Finansiella intäkter 200,3 210,1 344,5 252,2
Summa 10 709,6 11 075,7 11 626,2 12 137,4

Not 2 Externa kostnader 2013 2014 2015 2016
Löner 3 530,2 3 666,4 3 828,4 3 943,6
Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 1 074,8 1 116,9 1 166,8 1 222,7
Pensionskostnader 344,4 397,3 359,9 388,9
Kostnad för särskild löneskatt 86,7 99,2 92,9 102,0
Övriga personalkostnader 96,9 95,2 93,0 96,4
Kostnader för köpt verksamhet med mera 2 313,6 2 418,5 2 503,5 2 757,4 2)

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) inkl rabatter och Apodos 970,2 18) 959,2 1 042,6 1 099,3
Övriga verksamhetskostnader 1 428,3 1 514,8 1 590,9 10) 1 677,1 1)

Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar 9 845,0 19) 10 267,4 13) 10 677,9 8) 11 287,4 4)

Avskrivningar 335,2 344,0 369,2 10) 385,4
Finansiella kostnader 258,4 130,5 187,2 148,5
Summa 10 438,5 10 742,0 11 234,4 11 821,2
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Not 3 Avskrivningar
Anläggningstyper 2013 2014 2015 2016
- byggnader 157,2 160,4 188,1 199,6
- markanläggningar 0,5 0,5 0,7 1,1
- medicinteknisk och tandteknisk utrustning, övriga inventarier 125,7 119,4 116,2 124,2
- bilar, transportfordon 11,2 17,6 16,9 17,6
- IT-utrustning/system/program 40,6 46,1 47,3 42,8
Summa 335,2 344,0 369,2 385,4

Not 4 Skatteintäkter 2013 2014 2015 2016
Preliminära skatteintäkter innevarande år 6 607,3 7 083,1 7 401,0 7 823,8
Prognos slutavräkning innevarande år -39,6 7,3 15,5 -34,4
Slutreglering av skatteintäkter föregående år: 5,5 -17,1 -9,1 11,4
(Slutavräkning för föregående år - prognos slutavräkning föregående år) (96,9 -91,3) (-56,7+39,6) (-1,8-7,3) (26,9-15,5)
Summa 6 573,3 7 073,3 7 407,3 7 800,8

Skatteunderlagsutveckling (i procent) 2015 2016 Ackumulerat
Budget 4,8 * 5,6 * 10,7
Utfall/prognos 5,1 ** 4,8 *** 10,1
Budgetavvikelse 0,3 -0,8 -0,5

* SKL:s bedömning för riket 2015 och 2016
** Slutligt taxeringsutfall för riket 2015, Skatteverket, december 2016
*** Av SKL i december 2016 bedömd genomsnittlig ökning i riket

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 2013 2014 2015 2016
Inkomstutjämning, bidrag 1 326,1 1 379,0 1 472,4 1 542,6
Strukturbidrag 0,0 5,1 5,2 0,0
Införandebidrag 0,0 201,7 101,8 7,6
Kostnadsutjämning, avdrag -11,2 -268,9 -270,7 -269,6
Regleringsavgift/regleringsbidrag -76,7 -85,4 -148,3 -165,9
Läkemedelsbidrag 750,1 754,2 792,2 841,0
Generella bidrag från staten 0,0 0,0 9,1 * 89,7 **
Summa 1 988,4 1 985,8 1 961,8 2 045,4

* Generella bidrag från staten 2015 består av 4,5 miljoner kronor i tillfälligt stöd avseende flyktingsituationen samt 4,6 miljoner kronor i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter unga. 
** Generella bidrag från staten 2016 består av 54,3 miljoner kronor i tillfälligt stöd avseende flyktingsituationen samt 35,3 miljoner kronor i extra stöd till hälso- och sjukvården.
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Not 6 Finansiella intäkter och kostnader 2013 2014 2015 2016
Utdelning på aktier och andelar * 0,1 10,3 12,7 20,9
Efterlikvider 0,0 0,0 0,2 0,0
Ränteintäkter 120,3 99,1 103,7 89,2
Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,0 0,0
Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar 72,3 82,8 218,7 131,1
Återföring av nedskrivna finansiella anläggningstillgångar 0,0 7,3 0,0 0,0
Realiserade valutakursvinster 0,0 0,0 0,2 0,1
Övriga finansiella intäkter 7,5 10,5 9,1 10,9
Summa finansiella intäkter 200,3 210,1 344,5 252,2
Ränta på LÖF-revers 3,9 2,8 0,9 0,0
Transaktionskostnader i betalningssystem 3,0 3,2 5,6 5,5
Realiserade valutakursförluster 0,0 0,0 0,4 0,3
Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 239,0 124,5 136,4 129,4
Förlust vid försäljning av omsättningstillgångar 12,6 0,0 43,8 13,3
Summa finansiella kostnader 258,4 130,5 187,2 148,5

Summa finansnetto -58,1 79,5 157,3 103,6

* från och med 2013 ändrade bankerna aktiefonder till att vara icke-utdelande, beroende på ändrad skattelagstiftning. Från 2014 finns åter igen både utdelande och icke-utdelande fonder.

Not 7 Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet 2013 2014 2015 2016
+Minskning/-ökning kortfristiga fordringar 97,3 71,8 15,6 -53,4
+Minskning/-ökning förråd/varulager -5,9 -5,3 1,0 -3,6
-Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder inkl LÖF -29,8 349,7 -114,5 84,2
-neutralisering av omklassificering av LÖF från långfr skuld till kortfr skuld 0,0 -217,3 0,0 0,0
Summa 61,6 198,8 -98,0 27,1

Not 8 Immateriella anläggningar 2013 2014 2015 2016
Ingående Anskaffningsvärde 220,8 244,6 278,3 304,8
Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -129,9 -149,8 -182,7 -209,2
Ingående bokfört immateriellt värde 90,9 94,7 95,6 95,5
Årets investering 24,7 33,8 29,8 28,4
Omklassificering 0,0 -7,0 0,0 0,0
Årets avyttring 0,0 -0,1 0,0 -39,0
Årets avskrivning -20,8 -25,9 -29,8 -24,3
Årets förändring 3,8 0,8 0,0 -34,9
Utgående bokfört immateriellt värde 94,7 95,6 95,5 60,6
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Not 9 Byggnader och mark 2013 2014 2015 2016
Ingående Anskaffningsvärde 5 162,8 5 358,5 5 587,0 5 835,6
Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -2 690,7 -2 844,1 -2 999,7 -3 188,4
Ingående bokfört byggnads- och markvärde 2 472,1 2 514,4 2 587,4 2 647,2
Årets investering 209,7 234,4 248,6 443,8
Omklassificering -2,6 0,0 0,0 0,0
Årets avyttring -7,2 -0,5 0,0 -0,3
Årets avskrivning -157,7 -160,9 -188,8 -200,8
Årets förändring 42,3 73,0 59,8 242,7
Utgående bokfört byggnads- och markvärde 2 514,4 2 587,4 2 647,2 2 889,8

Not 10 Inventarier 2013 2014 2015 2016
Ingående Anskaffningsvärde 1 661,8 1 713,1 1 923,5 1 805,2
Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -974,9 -1 056,9 -1 061,8 -1 089,6
Ingående bokfört inventarievärde 686,8 656,2 861,7 715,6
Årets investering 127,4 359,5 * 188,4 148,0
Omklassificering 2,6 7,0 0,0 0,0
Årets avyttring -4,0 -3,8 -183,9 -3,0
Årets avskrivning -156,6 -157,2 -150,6 -160,2
Årets förändring -30,6 205,5 -146,2 -15,2
Utgående bokfört inventarievärde 656,2 861,7 715,6 700,4

* Av 2014 års investeringar utgör 179,9 miljoner kronor köp av tåg från Jönköpings Länstrafik AB.

Not 11 Realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar 2013 2014 2015 2016
Reavinst vid försäljning av fastigheter 1,8 3,2 0,0 3,7
Reavinst vid försäljning av inventarier 1,3 0,7 3,0 0,3
Reaförlust vid försäljning/utrangering av immateriella anläggningar 0,0 0,0 0,0 -39,0
Reaförlust vid försäljning/utrangering av fastigheter -0,5 0,0 0,0 -0,5
Reaförlust vid försäljning/utrangering av inventarier -3,2 -2,0 -5,8 -2,8
Summa realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningar -0,6 1,9 -2,8 -38,4
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Not 12 Försäljningspriser av sålda anläggningstillgångar 2013 2014 2015 2016
Fordon: traktorer, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner, ambulanser, fyrhjulingar, åkgräsklippare och bilar m.m. 2,0 2,5 3,7 0,1
Fordon: tåg 0,0 0,0 177,4 0,0
Kabelsensorer, kopplingsboxar digital tandvårdsutrustning, scannrar, kopiatorer 0,1 0,0 0,0 0,1
Dialysmaskiner, kemiinstrument, röntgenutrustning, labutrustning, övr sjukvårdsutrustning 0,1 0,1 0,0 0,2
Byggnader och mark 8,5 3,7 0,0 3,5
Summa försäljningssumma för sålda anläggningstillgångar 10,6 6,2 181,2 3,9

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar inklusive långfristiga fordringar 2013 2014 2015 2016
TvNo Textilservice AB, aktier 1,470 1,470 1,470 1,470
Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB, aktier 0,375 0,375 0,000 0,000
Nedskrivning aktier Länsteknikcentrum pga likvidation -0,375 -0,375 0,000 0,000
Jönköpings Länstrafik AB, aktier 15,000 0,000 0,000 0,000
Kust till Kust AB, aktier 0,000 0,015 0,015 0,015
Samtrafiken i Sverige AB, aktier 0,000 0,030 0,030 0,030
AB Transitio, aktier 1,000 1,000 1,000 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
Inera 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
LFF Service AB, aktier 0,001 0,001 0,001 0,001
Andelar i bostadsrättsföreningar 0,131 0,131 0,131 0,131
Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 7,287 7,287 49,743 49,743
Nedskrivning ovillkorade kapitaltillskott Landstingens Ömsesidiga Försäkringssbolag -7,287 0,000 0,000 0,000
Övriga andelar 6,482 5,904 5,000 3,286
Utlämnat lån till Jönköpings Länstrafik AB 181,560 0,000 0,000 0,000
Övriga långfristiga fordringar 1,799 1,369 0,999 0,899
Summa 209,403 19,167 60,349 58,535
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Not 14 Kortfristiga fordringar 2013 2014 2015 2016
Kund-och vårdavgiftsfordringar 184,5 174,9 187,2 192,9
Fordran på staten avseende kömiljard/tillgänglighet- och samordningsmiljard/professionsmiljard 49,0 48,0 35,1 0,0
Fordran på staten avseende läkemedelsbidrag 125,6 123,5 74,6 140,2
Övriga fordringar på staten och Försäkringskassan 102,7 114,2 107,9 114,7
Övriga kortfristiga fordringar 21,4 12,3 11,2 8,1
Förutbetalda kostnader 127,3 159,2 187,1 203,1
Upplupna skatteintäkter (positiv avräkning) 96,9 7,3 15,5 26,9
Övriga upplupna intäkter 98,6 94,8 100,1 86,3
Summa 806,0 734,2 718,7 772,1

Not 15 Finansiella placeringar och kassa, bank 2013 2014 2015 2016
Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel 3 121,5 3 450,2 3 752,4 3 969,3
Egen förvaltning, placeringar pensionsmedel 220,1 40,4 220,2 27,4
Orealiserade kursförluster pensionsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa pensionsmedelsplaceringar 3 341,6 3 490,6 3 972,6 3 996,7
Egen förvaltning, rörelseplaceringar 1 384,5 1 803,6 1 535,2 1 850,5
Orealiserade kursförluster rörelseplaceringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa rörelseplaceringar 1 384,5 1 803,6 1 535,2 1 850,5
Summa kortfristiga placeringar 4 726,1 5 294,2 5 507,9 5 847,2
Bank pensionsmedel 0,0 211,2 0,0 62,7
Kassa, bank 487,1 237,5 580,9 365,5
Summa Kassa, Bank 487,1 448,7 580,9 428,1
Summa finansiella placeringar och kassa, bank 5 213,2 5 742,9 6 088,8 6 275,3

Not 16 Eget kapital 2013 2014 2015 2016
Ingående eget kapital justerat i enlighet med rättvisande pensionsredovisning * -532,2 -978,4 -644,7 -252,9
Årets resultat enligt rättvisande pensionsredovisning 271,0 333,7 391,8 316,2
Rips-effekt enligt totala pensionsskulder -717,3 0,0 0,0 0,0
Utgående eget kapital enligt rättvisande pensionsredovisning -978,4 -644,7 -252,9 63,3

* Ingående eget kapital justerades 2005 med -3.714,6 miljoner kronor i enlighet med rättvisande pensionsredovisning.
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Not 17 Avsättningar för pensioner / pensionsåtagande 2013 2014 2015 2016
Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, visstidspension och löneskatt 7 463,5 8 335,3 8 421,3 8 460,5
Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -241,4 -249,3 -257,0 -261,1
Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas ålderspension/livränta exkl löneskatt 154,0 202,4 162,0 178,2
Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65 år/tillägg FÅP exkl löneskatt 14,3 1,3 5,7 1,2
Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension eller visstidspension exkl löneskatt 5,8 11,4 6,4 7,7
Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 181,6 56,5 100,8 61,5
Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt -0,6 3,2 4,7 3,3
Bromseffekter exkl löneskatt 0,0 -13,9 0,0 0,0
Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl löneskatt (se redovisningsprinciper) 10,7 57,6 9,0 42,6
Förändring av löneskatt 30,2 16,8 7,7 8,1
Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt * 717,3 0,0 0,0 0,0
Utgående avsättning inklusive särskild avtalspension och visstidspension 8 335,3 8 421,3 8 460,5 8 502,2
Aktualiseringsgrad för ovanstående pensionsförpliktelser är respektive år 96,0% 96,0% 96,0% 97,0%

* 2013-års ökade avsättning avser sänkt kalkylränta enligt RIPS med 0,75 procentenheter. 
Beloppet avser total effekt för ansvarsförbindelse och avsättning. Dessa avsättningar redovisas enligt fullfonderingen direkt mot egna kapitalet, varför de ej finns med bland de jämförelsestörande posterna avseende resultat.

Utöver avsättningarna finns också kortfristig skuld avseende avgiftsbestämd Ålderspension (tidigare individuell del) till de anställda, vilken framgår av not 20.

Regionen har för närvarande sju förtroendevalda som omfattas av PBF (Pensions Bestämmelser Förtroendevalda) varav fem med rätt till visstidspension eller avgångsersättning. 
I händelse av att samtliga avtal skulle falla ut med visstidspension eller avgångsersättning, då nuvarande individuella avtal löper ut 2018-12-31, tillkommer en per 2016-12-31
intjänad kostnad på 14,0 miljoner kronor inklusive löneskatt respektive arbetsgivaravgift. 
Regionen har även sju förtroendevalda som omfattas av omställningsstöd enligt OPF-KL. Om alla dessa avtal skulle falla ut 2018-12-31, tillkommer en kostnad på 3,0 miljoner kronor inklusive arbetsgivaravgift.
Dessa visstidspensioner, avgångsersättningar och omställningsstöd ingår i ansvarsförbindelsen enligt not 21.

För förtroendevalda enligt PBF och OPF har till och med 2016-12-31 intjänats ålders- och efterlevandepension eller livränta till ett värde av 27,6 miljoner kronor inklusive löneskatt. 
Denna intjänade pension ingår från 2014 i pensionsavsättningarna i balansräkningen enligt not 17.

Not 18 Övriga avsättningar 2013 2014 2015 2016
Ingående avsättning 0,0 0,0 0,0 22,2
Avsättning till regionala utvecklingssatsningar (Regionförbundets egna kapital) 0,0 0,0 22,2 0,0
Upplösen avsättning regionala utvecklingsinsatser 0,0 0,0 0,0 -22,2
Avsättning infrastrukturbidrag Trafikverket 0,0 0,0 0,0 16,1
Utgående avsättning  0,0 0,0 22,2 16,1
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Not 19 Långfristiga skulder 2013 2014 2015 2016
Ingående skuld 354,6 354,3 137,3 82,7
Investeringsbidrag enligt årets kassaflödesanalys* 0,0 57,3 -51,9 3,5
Årets investeringsbidrag som ej investerats (ökning av lång skuld enligt kassaflödesanalys) ** 2,7 3,7 1,4 0,0
Investeringsbidrag enligt kassaflödesanalys som erhållits tidigare år 0,0 -56,1 ** 0,0 -1,3
Intäktsförda investeringsbidrag i takt med investeringarnas nyttjande (minskning av lång skuld enligt kassaflödesanalys) -3,0 -4,6 -4,2 -3,7
Överföring från långfristig skuld till kortfristig skuld. 0,0 -217,3 0,0 -0,1
Utgående långfristig skuld 354,3 137,3 82,7 81,1

* Investeringsbidrag 2014 avser Trafikverket för spårfordron 56,1 miljoner kronor och hållplatsbidrag länstrafiken 1,2 miljoner kronor.
* Investeringsbidrag 2015 avser Ljungbergsfonden 1,4 miljoner kronor, Davidsonska donationen 0,2 miljoner kronor och FOU-plattform 0,1 miljoner kronor samt "sålda" investeringsbidrag på 53,6 miljoner kronor avseende sålda tåg.
* Investeringsbidrag 2016 avser störningfilter tåg 1,2 miljoner kronor, Lustgasdestruktion Naturvårdsverket 1,4 miljoner kronor, varav 0,4 miljoner kronor erhölls 2015 samt reservkraft 0,9 miljoner kronor som erhölls 2015.
** 2012 och 2013 erhölls bidrag från Trafikverket avseende tåg på 53,4 respektive 2,7 miljoner kronor, vilket investerades 2014.
     2014 erhölls 3,7 mnkr i donation till Värnamo som ej investerats ännu.
     2015 erhölls 1 miljon kronor till extra reservkraft Rosenlund samt 0,4 miljoner kronor lustgasdestruktion Eksjö som investerades 2016.

Not 20 Kortfristiga skulder 2013 2014 2015 2016
Förutbetalda skatteintäkter (negativ avräkning) 39,6 56,7 1,7 34,4
Upplupna arbetsgivaravgifter, sjukförsäkringsavgifter, källskatt, löneskatt och mervärdesskatt 367,2 382,5 393,0 409,4
Leverantörsskulder 629,3 723,9 742,5 784,6
Skuld till personalen (löner,semester, jour och komp) 312,8 326,4 339,1 343,1
Individuell del / Avgiftsbestämd ålderspension 167,5 172,4 180,8 190,2
Förskottsbetalt tillfälligt flyktingstöd för 2016 0,0 0,0 54,3 0,0
Övriga förutbetalda intäkter * 169,3 186,4 227,1 231,4
Övriga korta skulder, upplupna kostnader 134,1 103,9 116,3 146,1
Kortfristig del av långfristig skuld (avser överföring LÖF revers, vilken löstes 2015) 0,0 217,3 0,0 0,0
Summa 1 819,9 2 169,5 2 055,0 2 139,2

* Förutbetalda intäkter avser:
- Rehabgaranti 4,1 4,7 4,7 4,7
 -Psykiatrisatsningar 17,1 17,5 14,4 15,9
 -Bättre liv sjuka äldre 9,8 9,5 8,4 0,0
 -Frisktandvård 31,8 44,8 53,0 59,0
 -hyresintäkter 4,4 4,2 4,2 4,5
- utmärkelser/priser 0,6 0,2 0,2 0,1
- förutbetalda intäkter buss och tåg, länstrafiken 33,2 31,8 26,4 28,0
- förutbetalda projektmedel Kommunal utveckling 0,0 0,0 40,5 48,7
- övriga, främst villkorade projektbidrag 68,3 73,7 75,3 70,6
Summa 169,3 186,4 227,1 231,4

191



G:\Kansli\Ekonomi\04. Årsbokslut\Årsredovisning\2016\2016 RR-BR-FA 12 december inkl noter per170302.xlsx

Not 21 Borgensåtagande/ansvarsförbindelse 2013 2014 2015 2016
Smålands Turism AB 2,0 2,0 2,0 2,0
TvNo Textilservice AB, 49 procent av pensionsandel 14,0 12,8 12,7 11,4
Transitio, garanterat av Region Jönköpings län enligt proprieborgen efter regress * 30,1 27,3 45,9 44,3
Visstidspensioner eller avgångsersättning enligt PBF samt omställningsstöd enligt OPF-KL, förtroendevalda 15,7 14,4 13,8 17,0
Summa 61,8 56,5 74,4 74,8
* Borgensbeloppet avser regionens egna tåg. Utöver detta har regionen tillsammans med övriga landsting/regioner solidariskt påtecknat borgensförbindelse för nästan 6,2 miljarder kronor,
   där regionen kan krävas på cirka 2,0 miljarder kronor.

Regionen är som försäkringstagare delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Enligt § 5 i bolagsordningen 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 Region Jönköpings län skulle detta motsvarat 447 miljoner kronor 2016.

Not 22 Externa kostnader enligt blandmodell 2013 2014 2015 2016
Löner 3 530,2 3 666,4 3 828,4 3 943,6
Lagstadgade arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 1 074,8 1 116,9 1 166,8 1 222,7
Pensionskostnader 537,5 593,5 559,8 589,2
Kostnad för särskild löneskatt 133,5 146,8 141,4 150,6
Övriga personalkostnader 96,9 95,2 93,0 96,4
Kostnader för köpt verksamhet med mera 2 313,6 2 418,5 2 503,5 2 757,4
Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) 970,2 959,2 1 042,6 1 099,3
Övriga verksamhetskostnader 1 428,3 1 514,8 1 590,9 1 677,1
Avskrivningar 335,2 344,0 369,2 385,4
Finansiella kostnader 393,0 44,5 104,7 55,6

Summa 10 813,1 10 899,8 11 400,3 11 977,3
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Not 23 Finansiella intäkter och kostnader enligt blandmodell 2013 2014 2015 2016
Utdelning på aktier och andelar 0,1 10,3 12,7 20,9

Efterlikvider 0,0 0,0 0,2 0,0

Ränteintäkter 120,3 99,1 103,7 89,2

Vinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,0 0,0

Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar 72,3 82,8 218,7 131,1

Återföring av nedskrivna aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återföring av nedskrivna finansiella anläggningstillgångar 0,0 7,3 0,0 0,0

Realiserade valutakursvinster 0,0 0,0 0,2 0,1

Övriga finansiella intäkter 7,5 10,5 9,1 10,9

Summa finansiella intäkter 200,3 210,1 344,5 252,2
Rips-effekt av sänkt diskonteringsränta enligt blandmodellen 310,0 0,0 0,0 0,0

Ränta på LÖF-revers 3,9 2,8 0,9 0,0

Transaktionskostnader i betalningssystem 3,0 3,2 5,6 5,5

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning av finansiella anläggningstilgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Realiserade valutakursförluster 0,0 0,0 0,4 0,3

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 63,7 38,5 53,9 36,5

Förlust vid försäljning av omsättningstillgångar 12,6 0,0 43,8 13,3
Summa finansiella kostnader 393,0 44,5 104,7 55,6

Summa finansnetto -192,7 165,6 239,8 196,6

Not 24 Avsättningar för pensioner enligt blandmodell 2013 2014 2015 2016
Ingående avsättning inklusive särskild avtalspension, visstidspension och löneskatt 2 257,7 2 786,8 3 030,6 3 235,7
Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -48,3 -53,0 -57,1 -60,7
Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas ålderspension/livränta exkl löneskatt 154,0 202,4 162,0 178,2
Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-65 år/tillägg FÅP exkl löneskatt 14,3 1,3 5,7 1,2
Arbetstagare som pensionerats med särskild avtalspension eller visstidspension exkl löneskatt 5,8 11,4 6,4 7,7
Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 51,2 31,0 43,4 29,4
Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt -0,6 3,2 4,7 3,3
Bromseffekter exkl löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl löneskatt (se redovisningsprinciper) 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av löneskatt 42,8 47,6 40,0 38,6
Ändring av försäkringstekniska grunder inkl löneskatt * 310,0 0,0 0,0 0,0
Utgående avsättningar för pensioner enligt blandmodell 2 786,8 3 030,6 3 235,7 3 433,5
* 2013-års ökade avsättningar avser sänkt kalkylränta enligt RIPS med 0,75 procentenheter per gång. Detta avser en jämförelsestörande post som enligt blandmodellen påverkat resultatet negativt.

Utgående avsättningar enligt blandmodell uppdelat per förmån 2013 2014 2015 2016
Individuell del för 1998 och 1999 190,9 190,8 190,9 188,9
Förmånsbestämd Ålders Pension 1 984,3 2 155,9 2 324,6 2 485,9
Pension till efterlevande 11,2 12,6 14,6 14,0
PA-KL pensioner 41,4 39,4 37,6 38,1
GP / SÅP / SAP / VP / PBF / OPF** 14,9 40,3 36,2 36,2
Särskild löneskatt 544,1 591,7 631,7 670,3
Summa 2 786,8 3 030,6 3 235,7 3 433,5
  * Förändring 2013 avseende sänkt RIPS-ränta för blandmodellen återfinns inom respektive förmån.
** GP är Garantipensioner / SÅP är Särskilda Ålderspensioner / SAP är Särskilda Avtalspensioner / VP är Visstidspensioner / PBF och OPF avser ålderspension- och livränta för förtroendevalda
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Not 25 Balanskravsresultat 2013 2014 2015 2016
Årets resultat enligt blandmodellen -103,5 175,8 226,0 160,1
- reducering av samtliga realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar -3,1 -3,9 -3,0 -4,0
Årets balanskravsresultat -106,6 172,0 222,9 156,1
balanskravsunderskott från tidigare år 0,0 -106,6 0,0 0,0
Balanskravsunderskott att återställa -106,6 0,0 0,0 0,0
Balanskravsredovisningen är justerad i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings information från oktober 2015.
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DRIFTREDOVISNING (mnkr) Jämförbart

Utfall Budget Diff mot Bokslut Nettokostnads

2016 2016 budget 2015* förändring

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS)

Primärvård

Vårdval 1 437,9 1 437,3 -0,6 1 383,3 3,9%

Övrig primärvårdsverksamhet 236,2 252,6 16,4 234,9 0,5%

Summa primärvård 1 674,1 1 689,8 15,8 1 618,3 3,4%

Specialiserad somatisk vård 

Länssjukvård 4 556,5 4 445,5 -111,0 4 458,2 2,2%

Regionsjukvård 409,1 393,4 -15,7 383,5 6,7%

Rikssjukvård 210,1 240,1 29,9 224,2 -6,3%

Summa specialiserad somatisk vård 5 175,8 5 079,0 -96,8 5 065,9 2,2%

Specialiserad psykiatrisk vård

Länssjukvård 651,1 673,6 22,5 645,0 1,0%

Regionsjukvård 0,3 0,4 0,1 0,3 -1,3%

Rikssjukvård 87,0 88,9 2,0 84,4 3,1%

Summa specialicerad psykiatrisk vård 738,4 763,0 24,6 729,7 1,2%

Tandvård

Allmäntandvård barn och ungdomar 122,9 100,7 -22,1 116,0 5,9%

Allmäntandvård vuxna 2,9 11,2 8,3 3,3 -13,4%

Specialisttandvård 97,9 104,2 6,2 98,1 -0,2%

Tandvård för personer m särskilda behov 25,4 29,8 4,4 22,1 14,9%

Mervärdeskatt -21,7 -18,9 2,8 -19,6 10,4%

Andel av gemensamma kostnader

Summa tandvård 227,4 226,9 -0,5 219,9 3,4%

Övrig hälso- och sjukvård

Ambulans- och sjuktransporter 171,9 162,7 -9,2 164,5 4,5%

Sjukresor 62,5 64,5 2,1 58,0 7,8%

Handikappverksamhet/hjälpmedelsverksamhet 110,2 114,0 3,8 113,4 -2,8%

Social verksamhet/Folkhälsofrågor/FoU/Övrigt 250,8 272,9 22,1 229,2 9,4%

Summa övrig hälso- och sjukvård 595,4 614,1 18,7 565,1 5,4%

Politisk verksamhet FS (andel politisk verksamhet) 0,7 0,8 0,1 0,8 -6,4%

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 8 411,8 8 373,7 -38,1 8 199,5 2,6%

(exkl gemensamma kostnader)
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DRIFTREDOVISNING (mnkr) Jämförbart

Utfall Budget Diff mot Bokslut Nettokostnads

2016 2016 budget 2015* förändring

REGIONAL UTVECKLING

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

Utbildning

Folkhögskoleverksamhet 42,6 47,7 5,1 39,0 9,3%

Högskoleverksamhet 1,7 1,8 0,0 1,8 0,0%

Gymnasieverksamhet 0,6 0,6 0,0 0,6 2,7%

Andel av gemensamma kostnader

Summa utbildning 45,0 50,1 5,1 41,4 8,8%

Kultur

Teater- och musikverksamhet 78,6 77,4 -1,2 74,7 5,2%

Museiverksamhet 14,8 14,8 0,0 11,9 24,5%

Övrig kulturverksamhet 49,9 51,3 1,4 44,6 12,0%

Andel av gemensamma kostnader

Summa kultur 143,3 143,5 0,2 131,2 9,2%

Allmän regional utveckling

Näringsliv och turism 17,6 17,6 0,0 16,1 9,5%

Övrig allmän regional utveckling 26,6 33,0 6,4 25,9 2,7%

Andel av gemensamma kostnader

Summa allmän regional utveckling 44,2 50,6 6,4 42,0 5,3%

Politisk verksamhet ANA 1,1 1,2 1,2 1,1 -4,9%

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Trafik och infrastruktur

Kollektivtrafik och färdtjänstresor 753,0 705,2 -47,8 682,0 10,4%

Infrastruktur, Jönköpings flygplats 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0%

Infrastruktur, medfinansiering järnvägsinvestering 10,1 16,5 6,4 0,0

Allmän regional utveckling 2,8 3,0 0,2 0,0

Andel av gemensamma kostnader

Summa trafik- och infrastruktur 771,9 730,7 -41,2 688,0 12,2%

Politisk verksamhet TIM (andel politisk verksamhet) 1,1 1,2 0,2 1,0 7,6%

TOTALT  REGIONAL UTVECKLING 1 006,5 977,4 -28,1 904,6 11,3%

(exkl gemensamma kostnader)

196



DRIFTREDOVISNING (mnkr) Jämförbart

Utfall Budget Diff mot Bokslut Nettokostnads

2016 2016 budget 2015* förändring

Parlamentariska nämnden 0,2 0,2 -0,1 iu

Patientnämnden 1,0 1,1 0,1 1,0

Regionstyrelsen (RS)

Allmän regional utveckning

   Interregional och internationell verksamhet 2,0 2,3 0,2 1,4 46,5%

Politisk verksamhet (partistöd, fullmäktige, revisionen) 32,5 39,9 7,4 29,1 11,9%

Allmän service 264,8 324,2 59,5 141,4 87,3%

Politisk verksamhet RS 13,5 14,4 0,9 14,8 -9,2%

Summa RS 312,8 380,8 68,0 186,6 67,6%

REGIONSGEMENSAMT (internränta, AFA) -98,6 -108,0 -9,4 -144,3 -31,6%

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 9 633,7 9 625,2 -8,5 9 147,5 5,3%

Nettokostnad exkl AFA 9 633,7 9 625,2 -8,5 9 193,3 4,8%

Nettokostnad exkl AFA, nedskrivning IT, infrastrukturstöd järnväg, 

upplösen eget kapital regionförbundet 9 584,7 9 625,2 40,5 9 193,3 4,3%

*I bokslut 2015 fördelades nettokostnaden för regionstyrelsens ansvarsområden ut till respektive delområde.

 2016 är detta ändrat och för att kunna jämföra värden finns kolumnen Jämförbart Bokslut 2015.
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Bruttoinvesteringsredovisning 

 
(miljoner kronor) 

Budgeterad 
ram 

Utbetalning 
t.o.m. 2015 

Utbetalning 
2016 

Total 
utbetalning 

     

INVENTARIER     

Medicinsk diagnostik     

Ergospirometri 0,6 0,0 0,5 0,5 

Uppgradering av ultraljudsapparater 1,6 0,0 1,5 1,5 

EKG-apparater 9,0 8,0 0,3 8,3 

C5lims  4,3 0,2 4,5 

Glasscanner 2,0 0 1,8 1,8 

Granskningsstationer Röntgen 4,6 2,6 1,3 4,9 

Integrerad plattform för provanalys 15,0 1,3 7,6 8,9 

LC-MS för analys med högkänslig metodik 4,0 0,0 2,3 2,3 

CT Värnamo och Eksjö 12,0 8,1 5,6 13,7 

System för insamling av stråldoser 3,0 0,3 0,7 1,0 

Mammo-Ris och PACS 7,0 0,0 0,7 0,7 

CT-Röntgen 7,0 0,1 3,2 3,3 

Ultraljudsinvestering 1,5 0,0 0,5 0,5 

Uppgradering ultraljud Värnamo, Eksjö 2,0 0,0 2,0 2,0 

     

Kirurgisk vård     

Hybridsal Eksjö 21,2 20,6 0,3 20,9 

Simulator CT Onkologen Jkp 6,6 3,5 0,6 4,1 

Digital Spyglass, Eksjö 0,8 0,0 0,7 0,7 

Ögonmikroskop Lumera 700 Jkp 1,1 0,0 1,2 1,2 

Intensivvårdsrespiratorer 6,0 4,7 0,1 4,8 

Lustgasdestruktionsanläggning Eksjö  0,0 0,2 0,2 

Linjäracceleratorer A-C Jkp 71,0 16,1 29,7 45,8 

Lustgasdestruktionsanläggning Värnamo  0 1,4 1,4 

OP/IVA ombyggnation Värnamo   151,1 0 12,2 12,2 

Signalsystem patientövervakning   0,0 1,0 1,0 

Ombyggnation onkologen  0,0 1,3 1,3 

Bröstmottagningen Kirurgen Jkp 6,9 0,0 0,4 0,4 

Ventilator Servo U 7,0 3,4 0,5 3,9 

     

Medicinsk vård     

Ambulanser 6,9 0,0 6,9 6,9 

Lättvårdsambulanser 0,9 0,0 1,4 1,4 

Övervakning inkl telemetri 4,3 0,0 0,8 0,8 

     

Psykiatri och Rehabilitering     

Larmsystem för patienter 10,0 2,8 1,4 4,2 
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Utbildning och kultur     

Konstinköp (nya fastighetsinvesteringar) 12,6 0,0 0,1 0,1 

Konstinköp – 2016 1,0 0,0 0,6 0,6 

     

Verksamhetsstöd & Service     

Banddiskmaskin 1,2 0,0 0,6 0,6 

Möbler m m ombyggnation 1,0 0,0 0,2 0,2 

Överföring av inventarier från Region-
fastigheter till annat verksamhetsområde 

  -3,5 -3,5 

     

Verksamhetsnära funktion     

Endosim, Metodikum 0,9 0,0 0,8 0,8 

     

Länstrafiken     

Itino-revisioner 13,2 0,0 1,1 1,1 

Biljettsystem 4,9 0,0 0,4 0,4 

     

Inventarier utan specifikation 49,2 0,0 43,6 43,6 

     

SUMMA INVENTARIER 447,0 75,8 133,2 209,0 

     

IT-INVESTERINGAR     

IT-infrastruktur gemensamma tjänster 22,4 0,0 13,5 13,5 

IT-infrastruktur arbetsplatstjänster 21,7 0,0 8,3 8,3 

Övriga IT-investeringar 15,9 0,0 21,4 21,4 

SUMMA IT-INVESTERINGAR 60,0 0,0 43,2 43,2 

     

FASTIGHETER     

Energibesparing Höglandet 6,0 4,4 1,2 5,6 

Bröstmottagning Ryhov 6,1 0,2 5,7 5,9 

VC Tranås 6,7 1,0 4,8 5,8 

Utbyte belysning Ryhov 6,9 4,7 1,5 6,2 

Energibesparing ny styr Ryhov 7,0 0,2 1,3 1,5 

Dagkirurgisk uppvakn Eksjö 8,4 0,0 3,1 3,1 

Akutmottagningen Ryhov 9,9 0,0 0,2 0,2 

Sörängens FHSK skolhus 10,2 0,1 6,4 6,5 

Familjecentral Rosenlund 10,5 2,8 5,6 8,4 

Folktandvården Tranås 12,9 8,5 0,8 9,3 

Vetlanda Folktandvård 13,0 0,2 8,3 8,5 

Verkstadslokaler Stora Segerstad 33,3 24,7 1,8 26,5 

Onkologi/Nuklearmedicin Ryhov 24,7 -0,2 2,3 2,1 

Avfallsterminal Eksjö 26,0 27,2 0,1 27,3 

Gislaveds VC 55,0 56,8 1,7 58,5 

Smålandsstenar VC               61,8 11,3 38,3 49,6 

Nybyggnad för strålbehandling 67,2 65,9 2,5 68,4 
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Hus 39 Försörjningsenheten 115,0 108,6 0,6 109,3 

Hus 37 Eksjö 842,1 30,2 172,4 202,6 

OP/IVA Värnamo projektering 400,0 74,9 139,6 214,5 

Hus D1, Ryhov 973,0 0 0,2 0,2 

Övriga projekt 0,5-4,9 miljoner kronor 83,1 18,8 45,4 64,2 

SUMMA FASTIGHETER 2778,8 440,4 443,8 884,2 
     

TOTALT 3285,8 516,2 620,2 1136,4 
Beräknad utbetalning enligt budget 2016: 693,5 miljoner 
kronor 

    

     

TIDIGARE BEVILJADE INVESTERINGAR 
SOM EJ KOMMER ATT GENOMFÖRAS 
(Avslutas inför 2017)  

Belopp              År   

Ultraljudsapparat, Medicinsk vård 0,6 2015   

UKG 4D, Medicinsk diagnostik 1,5 2015   

Teleradiologimodul till IMPACS, Medicinsk 
diagnostik 

0,6 2014   

Tomosyntes till mammografiutrustning, 
Medicinsk diagnostik 

1,5 2015   

Byte av skärmar, Medicinsk diagnostik 3,5 2015   

Elisa- processor och spädningsrobot, 
Medicinsk diagnostik 

1,3 2013   

Business Intelligence, Medicinsk 
diagnostik 

1,0 2015   

Scanner storsnitt, Medicinsk diagnostik 1,2 2012   

Utrustning Sterilcentralen, Kirurgisk vård 21,7 2014   

Överfallslarm, Psykiatri och rehabilitering 3,5 2015   

Summa avslutade investeringar 36,4    
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Systemmätetal, mål och resultat 2016 ÅR 2016
Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+) Målet är uppfyllt

Resultatet är i nivå med 2015 (0) Målet är delvis uppfyllt

Resultatet är sämre än 2015 (-) Målet är inte uppfyllt

Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Resursförde

lningsomr Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2016-

12-31

Resultat 2015-

12-31

Resultat 2014-

12-31

2016/2015 

(+/0/-/n)

Måluppfyllelse 

(G/Y/R) Grönt Gult Rött

Medborgare 

och kund

Kontakt med vårdcentralen, andel patienter som 

kommit fram på telefon samma dag 

100% 100% 100% 100% (0)

g

>99 - 100 %  >95 - 99 %  0 - 70 %

Medborgare 

och kund

Väntetid till besök hos allmänläkare, andel patienter 

(kvinnor och män) som fick komma inom fem dagar

90% Totalt 86,2%, 

vara kvinnor 

85,7% och män 

86,8

Totalt 87,9, 

varav kvinnor 

87,7% och män 

88,4%

Totalt 91%, 

varav kvinnor 

90,6% och män 

91,4%

(-)

y

>90 - 100 %  >80 - 90 %  0 - 80 %

Process och 

produktion

Andel 40-, 50-, 60 och 70-åringar som genomgått 

hälsosamtal

50% Totalt 35,8%, 

kvinnor 39,6%   

män 32,2%

Totalt 31,5%, 

kvinnor 35,1% 

och män 27,9%

Totalt 27,0% 

varav kvinnor 

30,7% och män 

23,4%

(+)

y

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Process och 

produktion

Andel förstagångsföräldrar som genomgått 

hälsosamtal

50% Totalt 38,3%, 

mammor 43,7%   

pappor 32,7%

Totalt 38,7%, 

mammor 

45,4%, pappor 

33,2%

35% (0)

y

>50 - 100 %  >30 - 49 %  0 - 29 %

Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Överskott med 

0,9 %

Överskott med 

0,7 %

Negativ 

avvikelse på 

1,6%

(+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

område 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

område

Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till första besök i specialiserad 

vård, andel patienter (kvinnor och män) som fick 

komma inom 60 dagar (somatisk och psykiatrisk 

vård)

80% Totalt 80%, 

varav kvinnor 

81,3% och män 

78,1%

Totalt 81,3, 

varav kvinnor 

82,5% och män 

79,6%

Totalt 79,7%, 

varav kvinnor 

81,1% och män 

77,9%

(-)

G

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till operation/åtgärd inom 

specialiserad vård, andel patienter (kvinnor och 

män) som fick en operation eller åtgärd inom 60 

dagar 

80% Totalt 77,8%, 

varav kvinnor 

77,3% och män 

78,3%

Totalt 73,6%, 

varav kvinnor 

74,2% och män 

72,9%

Totalt 73,6%, 

varav kvinnor 

73,3% och män 

73,9%

(+)

y

>80 - 100 %  >70 - 80 %  0 - 70 %

Medborgare 

och kund

Faktisk väntetid till besök inom barn- och 

ungdomspsykiatri, andel patienter (flickor och 

pojkar) som erhållit nybesök inom 30 dagar från 

remissdatum

90% Totalt 91,5%, 

varav flickor 

91,4% och 

pojkar 91,5%

Totalt 83,2%, 

varav kvinnor 

85,4% och män 

81,2%

Totalt 84,8%, 

varav kvinnor 

84,3% och män 

85,3%

(+)

G

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Medborgare 

och kund

Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatri 

där utredning påbörjats inom 30 dagar från beslut

90% Totalt 51,6%, 

vara flickor 

53,8% och 

pojkar 50,4%

Totalt 73,5%, 

varav kvinnor 

72,1% och män 

74,14%

Totalt 80,2%, 

varav kvinnor 

82,0% och män 

79,5%

(-)

R

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Medborgare 

och kund

Väntetid till undersökning inom radiologi och 

klinisk fysiologi, andel patienter (kvinnor och män) 

som fick komma inom 30 dagar 

90% Totalt 85% 

Radiologi  90% 

Klinfys 54%

Totalt 97% 

Radiologi 98% 

Klinfys 79%

96%, varav 

Radiologi 97% 

Klinfys 75%

(-)

y

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Medborgare 

och kund

Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 

timmar (kvinnor och män)

90% Totalt 80%, 

varav kvinnor 

79% och män 

82%

Totalt 82%, 

varav kvinnor 

80% och män 

83%

Totalt 84%, 

varav kvinnor 

82,6% och män 

85,3%

(-)

y

>90 - 100 %  >75 - 90 %  0 - 75 %

Medborgare 

och kund

Kundtillfredställelse, resultat i nationell patientenkät Förbättrat resultat mot 

föregående mätning

Process och 

produktion

Antal skador per 1000 vårddagar Minskning 17,0 

skador/1000 

vårddagar 

(ökning)

13,1 

skador/1000 

vårddagar 

(minskning)

13,4 

skador/1000 

vårddagar 

(minskning)

(-)

r

Minskning Ökning  

<10%

Ökning 

>10%

Process och 

produktion

Vårdprevention, riskbedömning kvinnor och män, 

fall, nutrition och trycksår 

Minst 80% av 

patienterna i sluten 

vård som är 65 år och 

äldre ska 

riskbedömas.

88 %, 4812 av 

5455 patienter 

har riskbedömts

87% 86% (+)

g

80-100% 75-79% <75%

Process och 

produktion

Medicinska resultat - öppna Jämförelser Förbättra läget för 60 

% av indikatorerna 

avseende medicinska 

resultat för både 

kvinnor och män

Går inte att få 

fram jämförande 

resultat. 

Resultaten är 

dock fortsatt 

mycket goda.

69% 47% (n)

g

Förbättrat för 

minst 60 % 

av 

indikatorerna

>50 - <60 % < 50 %

Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Negativ 

avvikelse inom 

somatik på 1,9% 

Negativ 

avvikelse inom 

somatik på 

3,3% 

Negativ 

avvikelse inom 

somatik med 

4,0% och övrig 

hälso och 

sjukvård med 

2,6%

(+)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%, för 

något 

område 

Negativ 

avvikelse på 

>1 % för 

något 

område

Medborgare 

och kund

Möjlighet att få tid för undersökning utan akut 

behov (inom egna kommunen)

100% inom 60 dagar 100% 92% 100% (n)

G

>80 - 100 % >70 - 80 % 0-70 %

Medborgare 

och kund

Antal remisspatienter specialisttandvård, som väntat 

mer än 60 dagar

0% 569 508 428 (-)

R

0 1-200 fler än 200 

Medborgare 

och kund

Andel 19-åriga kvinnor och män som är kariesfria 45% Totalt 46,2%, 

kvinnor 46,3% 

och män 46,1%

Totalt 42%, 

kvinnor 42% 

och män 43%

42% (+)

G

Förbättring Oförändrat Försämring

Medborgare 

och kund

Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten 90% 94% 88% 93% (+)

G

>90 - 100 %  >70 - 90 %  0 - 70 %

Medborgare 

och kund

Andel berättigade (kvinnor och män med intyg om 

nödvändig tandvård) som fått eventuell tandvård 

utförd

Bättre än 2015 Totalt 51%, 

kvinnor 48%, 

män 55%

49% totalt, 

kvinnor 46%, 

män 53%

50% (+)

Y

Ökat mer än 

2%-enheter 

eller över 

55%

+/- 2%-

enheter

Minskat mer 

än 2%-

enheter eller 

under 47%

Medborgare 

och kund

Nöjda patienter. Fördelat på kvinnor och män. 100% (folktandvård) 98% 98% 98% (n)

G

96-100% 91-95% 0-91%

Medborgare 

och kund

Andel av revisionspatienter (kvinnor och män) som 

har frisktandvårdsavtal. 

22% 20,8%, kvinnor 

22,2%, män 

19,1%

19% totalt, 

kvinnor 20%, 

män 17%

13,9% totalt (+)

Y

22% 17-22% 0-17%

Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, Rätt klädd 100% 99% 100% 100% (-)

G

>95 - 100 %  >85 - 95 %  0 - 85 %

Process och 

produktion

Följsamhet till riktlinjer, basala hygienrutiner 100% 89% 89% 92% (-)

G

>85 - 100 %  >80 - 85 %  0 - 80 %

Lärande och 

förnyelse

Genomförda förbättringsarbeten Andel genomförda 

enligt rutin är 75 %

100% 100% 100% (0)

G

Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Negativ 

avvikelse på 

0,2% 

Överskott med 

4,7%

Överskott (-)

y

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Ekonomi Produktionspoäng per arbetad timma 

(folktanvårdens allmäntandvård)

Förbättring jämfört 

med 2015

Försämring  med 

1,85%

Försämring 

med 7,5%

Försämring 

med 6,5%

(-)

R

Öka jämfört 

med 2015

Oförändrat 

jämfört med 

2015 (+/- 1 

%)

Minskning 

jämfört med 

2015

Gränsvärden för måluppfyllelse

Jämförelser med tidigare års mätning kan ej göras 

eftersom konceptet för nationell patientenkät har 

förändrats. 
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Resursförde

lningsomr Perspektiv Systemmätetal Mål

Resultat 2016-

12-31

Resultat 2015-

12-31

Resultat 2014-

12-31

2016/2015 

(+/0/-/n)

Måluppfyllelse 

(G/Y/R) Grönt Gult Rött

Gränsvärden för måluppfyllelse

Medborgare 

och kund

Förstahandssökande kvinnor och män i förhållande 

till antal utbildningsplatser (gymnasieskolan)

1,0 stycken 1,1 1,07 0,93 (+)

g

1,0 eller fler 0,85-0,99 <0,85

Medborgare 

och kund

Sökande kvinnor och män per utbildningsplats 

(folkhögskolan)

2,0 stycken 2,5 3,4 3,1 (-)

g

2,0 eller fler 1,7-1,9 <0,1,7

Medborgare 

och kund

Andel nöjda elever,  kvinnor och män 

(gymnasieskolan)

80% 92% Komplett mätning 

ej genomförd
Nytt mått 2015 (n)

g

80-100% 70-79% 0-69%

Medborgare 

och kund

Andel nöjda deltagare,  kvinnor och män 

(folkhögskolan)

80% 95% 97% 97% (-)

g

80-100% 70-79% 0-69%

Process och 

produktion

Andel elever som slutför sin utbildning (naturbruk) 

med godkänd examen

95% 68% 87% 89% (-)

r

95-100% 85-94% 0-84%

Process och 

produktion

Andel deltagare som slutför sin kurs inom 

folkhögskolan

Uppföljningsmått, 

målvärde saknas

86% 86% Nytt mått 2015 (0) Uppföljningsmåt

t, målvärde 

saknas

Lärande och 

förnyelse

Andel lärare med ämnes och pedagogisk behörighet 

(gymnasiet)

90% 91% 91% 93% (0)

g

90-100% 85-89% 0-84%

Lärande och 

förnyelse

Andel lärare med pedagogisk utbildning 

(folkhögskolan)

75% 65% 68% Nytt mått 2015 (-)

r

75-100% 70-74% 0-69%

Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Överskott med 

10,2%

Överskott med 

6,9%

Överskott med 

1,0%

(+)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Ekonomi Kostnad per elevvecka - folkhögskolor Kostnadsökning jfr 

2015  lägre än index

minskning 2% ökning 16,1% ökning 6,5% (+)

g

ökning  

2,7%(vägt 

index) eller 

lägre

ökning med 

2,8-3,8%

ökning med 

3,9% eller 

mer

Ekonomi Kostnad per elevvecka - gymnasieskolan Kostnadsökning jfr 

2015  lägre än index

minskning 3,8% minskning 

6,5%

ökning 3,0% (+)

g

ökning  

2,7%(vägt 

index) eller 

lägre

ökning med 

2,8-3,8%

ökning med 

3,9% eller 

mer

Medborgare 

och kund

Publik vid Smålands Musik och Teater Kulturhuset 

Spira inklusive Teateri

Mer än 70 000 helår 70 490 69 399 72 999 (+)

g

70 001 eller 

fler (ÅR) 

65 000 - 70 

000 (ÅR)     

0 - 64 999 

(ÅR) 

Medborgare 

och kund

Publik Smålands Musik och Teater - produktion 

utanför Kulturhuset Spira inklusive Teateri

Mer än 50 000 helår 49 086 43 519 46 679 (+)

y

50 001 eller 

fler (ÅR)

45 000 - 50 

000 (ÅR) 

44 999 eller 

mindre (ÅR) 

Medborgare 

och kund

Antal föreställningar/konserter för barn och 

ungdom, Smålands Musik och Teater inklusive 

Teateri

Mer än 450 stycken 

helår

1 095 502 455 (+)

g

451 eller fler 

(ÅR) 

400 - 450 

(ÅR) 

399 eller 

mindre (ÅR) 

Medborgare 

och kund

Publik vid föreställningar riktade till barn och 

ungdom inklusive Teateri

Mer än 35 000 helår 44 406 42 825 37 164 (+)

g

35 001 eller 

fler (ÅR)

31 000 - 35 

000 (ÅR) 

0 - 30 

999(ÅR) 

Medborgare 

och kund

Andel kommuner inom länet där det varit 

föreställningar eller annan kulturell verksamhet

100% 100% 100% 92% (0)

g

100% eller 

mer (ÅR)      

70-99% 

(ÅR)                

69% eller 

lägre (ÅR)       

Process och 

produktion

Samverkanstillfällen interregionalt, internationellt 

och interkulturellt

Uppföljningsmått, 

målvärde saknas

145 130 Nytt mått 2015 (+) Uppföljningsmåt

t, målvärde 

saknas

Process och 

produktion

Samverkanstillfällen med civilsamhället Uppföljningsmått, 

målvärde saknas

78 100 Nytt mått 2015 (-) Uppföljningsmåt

t, målvärde 

saknas

Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Överskott med 

0,1%

Överskott med 

1,9%

Överskott med 

0,2%

(-)

g

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI,  allmän 

trafik - alla länsbor

60% 50 % tot varav 

50 % kvinnor 

och 49 % män

52 % tot varav 

55 % kvinnor 

och 50 % män

54 % tot varav 

55 % kvinnor 

och 53 % män

(-)

y

60% eller mer 50-59% 49% eller 

mindre

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI, allmän 

trafik - resenärer

73% 67 % tot varav 

66 % kvinnor 

och 69 % män

69 % tot varav 

70 % kvinnor 

och 66 % män

71 % tot varav 

72 % kvinnor 

och 71 % män

(-)

y

73% eller mer 60-72% 59% eller 

mindre

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - 

serviceresor

85% 83% tot    varav 

84% kvinnor och 

80% män

82% tot    

varav 84% 

kvinnor  och 

80% män

81% tot    

varav 83% 

kvinnor  och 

78% män

(+)

y

85% eller mer 70-84% 69% eller 

mindre

Medborgare 

och kund

Andel nöjda kvinnor och män index NKI - 

Prisvärdhet

50% 49% 45% 45% (+)

y

50% eller mer 40-49% 39% eller 

mindre

Process och 

produktion

Antal resor Resandeökning 3,5% 

exkl skolresor

9,8% 14,3% 5,6% (+)

g

Ökning med 

3,5 % eller 

mer

Ökning med 

0-3,4 %

Minskning 

av antal 

resande

Process och 

produktion

Antal påstigande / mil (regional trafik) 8,9 stycken 9,2 8,8 8,2 (+)

g

8,9 eller fler 7,1-8,8 0-7,0

Ekonomi Ekonomi i balans Ej överstiga budget Negativ 

avvikelse med 

5,7%

Överskott med 

4,3%

Negativ 

avvikelse med 

1,9%

(-)

r

Målet nått Negativ 

avvikelse 

mellan 0 och 

1%

Negativ 

avvikelse på 

>1 % 

Ekonomi Kostnad / resenärkilometer (serviceresor) Inte öka mer än index 

målvärde 16,25 kr/km

16,25 kr/km  16,10 16,50 (0)

g

ökning med 

högst index 

(16,25)

ökning med 

16,26-16,50

ökning med 

16,51 eller 

mer

Ekonomi Självfinansieringsgrad (allmän trafik) 40% år 2016 (50% 

över tid)

36% 38% 41% (-)
r

40% eller mer 39% 38% eller 

mindre

Process och 

produktion

Andel bilar i Landstingets bilpooler klassade enligt 

nationella miljöbilsdefinitionen

85 % 2016 70% 62% 43% (+)

y

≥ 85% 65-84% <65%

Process och 

produktion

Andelen materialåtervunnet avfall av totala 

mängden, inklusive organiskt avfall

65 % 2016 36% 40% 41% (-)

r

≥ 65% 40-64% <40%

Process och 

produktion

Minskning av den totala energianvändningen Minska med 27 % 

(mot basår 2008). 

Minskat med 

25% (174,4 

kWh/m2)

Minskat med 

25,4% (173,2 

kWh/m2)

Minskat med 

22,8% (179,1 

kWh/m2)

(-)

y

≥ 27,0% 25-26,9% <25%

Process och 

produktion

Kostnaden för ekologiska livsmedel av den totala 

livsmedelskostnaden

45% 42% 37% 34% (+)

y

≥ 45% 35-44% <35%

Process och 

produktion

Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor 13 % reduktion (mot 

basår 2011)

-22% -21%  - (+)

g

≤-13% -13-0% ≥ 0%

Process och 

produktion

Miljökrav som reglerar innehållet av särskilt farliga 

ämnen i varor i prioriterade upphandlingar

100 % av prioriterade 

upphandlingar

100%                      

(49 st)

100%                   

(38 st)

100%               

(22 st)

(0)

g

100% 90-99% <90%

Process och 

produktion

Ställa krav i upphandlingar på uppförandekod för 

leverantörer (nationell uppföljning)

100 % av prioriterade 

upphandlingar

100%                       

(36 st)

100%                   

(31 st)

 - (0)

g

100% 90-99% <90%

Process och 

produktion

Avtalstrohet 90% 94% 93% 93% (+)

g

>90 - 100 %  >80 - 90 %  <80 %

Medarbetare Medarbetarsamtal 90% 89 % tot         89 

% kvinnor 90 % 

män

87% tot varav 

87% kvinnor 

och 85 % män

89 % tot varav 

89 % kvinnor 

och 85 % män

(+)

y

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%

Medarbetare Sjukfrånvaro för kvinnor och män ska inte öka jämfört 

med samma period 

förra året

5,1 % tot       5,7 

% kvinnor 3,0 % 

män

4,6 % tot varav 

5,1 % kvinnor 

och 2,7 % män

4,2 % tot varav 

4,7 % kvinnor 

och 2,4 % män

(-)

r

<4,6 %, För 

kvinnor 

<5,1%, För 

män <2,7%

Når ej målet, 

men högst en 

kvot på 1,05 

vid värde 

2016/ värde 

2015

Kvot högre 

än 1,05 

Medarbetare Kompetensutvecklingsplan 90% 83 % tot         83 

% kvinnor 82 % 

män

80 % tot varav 

81% kvinnor 

och 77 % män

81 % tot varav 

81 % kvinnor 

och 78 % män

(+)

y

>=90 - 100 %  75 - 89 %  0-74%
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Systemmätetal, mål och resultat ÅR 2016

MÅLUPPFYLLELSE
2016 Andel

Antal mål som är uppfyllda 33 52%

Antal mål som är delvis uppfyllda 19 30% 83%

Antal mål som är inte uppfyllda 11 17%

Summa Antal mål som kunnat mätas 63

Antal mål som inte kunnat mätas 1

Totalt antal mål 64

Förändringar av resultat mellan 2016 och 2015 Antal mål

Resultat är bättre än 2015 (+) 28 47%

Resultat är i nivå med 2015 (0) 8 14% 61%

Resultat är sämre än 2015 (-) 23 39%

Antal resultat som kan jämföras 59

Mått som är nya eller som ej kan jämföras (n) 4

Andel av måtten
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Inledning och kommentarer 

Barnbokslut 2016 innefattar aktiviteter både från hälso- och sjukvården, Länstrafiken samt 

utbildning och kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild av verksamheterna ur ett 

barnrättsperspektiv. FN:s konvention för barnets rättigheter utgör ett grundfundament i 

samarbetet och samverkan med såväl länets kommuner som idéburna organisationer. 

Strategigrupp barn och unga som är en samverkan mellan hälso- och sjukvården i Region 

Jönköpings län, skola och socialtjänst i länets kommuner ger ett stärkt skydd och lägger 

grunden för ett sammanhållet stöd för barnet.   

Insatser och aktiviteter görs i stor omfattning inom alla områden i regionen men detta bokslut 

garanterar ingen heltäckande bild. Barnens tillgång till hälso-och sjukvård är god men det 

finns områden som behöver utvecklas. Många barn vårdas på vuxenavdelningar inom 

kirurgiskt vårdåtagande vilket inte är acceptabelt ur ett barnrättsperspektiv. Tillgängligheten 

till barn- och ungdomspsykiatrin behöver också ses över.  

Barnanpassad information har utvecklats inte minst i samarbetet med 1177. Den anpassade 

informationen till föräldrar via förskolor har uppdaterats och länkats till 1177 och den 

information som finns där. Barns rätt till delaktighet kan utvecklas ytterligare inom alla 

områden.  

Regionens gymnasieskolor har en tydlig struktur i arbetet för att alla ska kunna lyckas med 

sin skolgång. Eleverna är nöjda med sitt inflytande på skolorna. Kulturinsatserna för barn med 

integrationstema på Kulturhuset Spira har involverat många barn. Hur stor andel av alla 

insatser som varit riktade till barn och unga är inte uttalat.  

Länstrafiken uttrycker att barn och ungdomar är en stor resenärsgrupp som ställer särskilda 

krav på trafikens tekniska utformning och bemötande. I kollektivtrafiken är det särskilt 

angeläget att barnet som resenär får särskild uppmärksamhet och att deras intressen tillvaratas. 

Det framtagna materialet för barnrättsbaserad beslutsprocess har inte lyfts fram som ett 

material som använts under året vilket inte utesluter att hänsyn tagits till barns rätt vid olika 

tjänstemannabeslut. Barnrättsbaserat beslutsunderlag saknas för politiska beslut som påverkar 

barn och unga i Region Jönköpings län. 

Det goda samarbetet med Länsstyrelsen och länets kommuner när det gäller arbetet med och 

för barns rätt ur olika perspektiv utgör en bra grund för barn och ungdomar så Region 

Jönköpings län kan bli den bästa platsen att växa upp på.  
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1. Demografi barn och unga 
 

Antalet barn och unga upp till 18 år är ca 75 000 och utgör drygt 20 procent av den totala 

befolkningen i länet. Under 2016 var antalet asylsökande barn 1 082 varav 185 var 

ensamkommande jämfört med 2015 då det var 1097 varav 82 var ensamkommande (källa: 

Migrationsverket). 

2. Hälsotal för barn och unga 
 

Figuren visar 20 hälsoindikatorer för barn och unga 2016 jämfört med genomsnittet för riket 

och förra mätperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Så här läser du figuren: Den grå ringen visar 

referensvärdet, vilket oftast är riks- eller läns-
genomsnittet (värde=1). Den rosa ringen visar 

föregående periods värde i förhållande till 

referensvärdet. Den röda ringen visar senaste 
mätperiodens värde i förhållande till referens-

värdet. Ligger den röda ringen utanför är värdet 

sämre jämfört med referensvärdet, ligger den 
innanför är det bättre. Siffran på den linje som 

ringen hamnar anger hur många gånger sämre 

värdet är jämfört med referensvärdet, om den 
ligger utanför referensvärde. Ligger den innanför 

anger den hur mycket bättre värdet är (då tar man 1 

minus det värde den anger). Ligger den röda linjen 
utanför den rosa har värdet försämrats mellan 

senaste och föregående mätperiod. Ligger den 

innanför har det förbättrats. 
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Hälsotalen visar att fostren under graviditeten och spädbarnen utsätts för passiv rökning i lika 

stor eller i större omfattning är riksgenomsnittet. Värdena har dock minskat något sen förra 

mätperioden på länsnivå. Insatser har genomförts inom kvinnohälsovården i form av 

bildspels-information till blivande mödrar i väntrummet och erbjudande av barnmorska om att 

få hjälp med att sluta röka/snusa eller använda nikotinläkemedel. Personalen har också fått 

nya riktlinjer för det tobakspreventiva arbetet. Insatser för barnhälsovården planeras för 2017. 

3. Barnets rätt till likvärdiga villkor och förbud mot 
diskriminering 

Region Jönköpings län arbetar för alla barns lika värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud 

mot diskriminering. 

3.1 Utbildning 

3.1.1 Regionens naturbruksgymnasier 
Regionens gymnasieskolor Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 

Naturbrukscentrum har fungerande planer mot diskriminering och kränkande behandling. För 

elever med extra behov av anpassning och stöd kan den ges på flera nivåer. Målet är att 

eleverna ska kunna utvecklas och genomföra utbildningen som planerat. Ett flödesschema för 

att uppmärksamma och hantera skolfrånvaro är framtaget. Tenhults Naturbruksgymnasium 

har även preventionsarbete i form av ett startsamtal som genomförs med eleven före 

utbildningens start. Syftet är att kunna förebygga problem och ogiltig frånvaro. 

3.2 Hälso- och sjukvård 

3.2.1 Likvärdig tillgång till hälsovård 
En ny familjecentral har invigts på Rosenlund i Jönköping. Beslut om familjecentraler saknas 

för Mullsjö och Gnosjö kommuner. I kommunerna Nässjö, Sävsjö och delar av Jönköping är 

befolkningstillväxten av den storleken att familjecentralernas lokaler blir för små. Barn-

underlagen är så stora att vissa familjecentraler skulle behöva delas i två. Särskilt viktigt är 

detta i områden med familjer som behöver extra stöd. I länet finns nu en 1:a linjeverksamhet 

för psykisk hälsa i varje länsdel då även Barn- och ungdomshälsan i Värnamo startade under 

hösten.  

3.2.2 Stimulans av barnens språkutveckling i fokus 
I utvecklingsarbetet Språklust samverkar Regionbibliotek Region Jönköpings län vidare 

tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam för att lägga grunden för en god 

språkutveckling hos alla barn i länet. Universella och riktade insatser genomförs. En 

pilotmodell har tagits fram för de riktade insatserna. Foldern ”Läs tillsammans” för föräldrar 

har översatts till engelska, arabiska, somaliska, thailändska samt vietnamesiska. Under våren 

2017 ska en spridning ske över hela länet. 

3.2.3 Asylsökande 
Nästan 100 % av asylsökande barn 0-18 år har fått en inledande hälsoundersökning fördelat 

på Eksjö 310 barn, Värnamo 228 barn och i Jönköping 103 barn.  
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Strategigrupp barn och unga har i samverkan tagit fram faktadokumentet Barn i asylprocess 

för att säkerställa att barn i asyl får den vård och det stöd de behöver och av den instans som 

har uppdraget att ge det. 

 

Hälsoskolor har genomförts på ett antal HVB hem med utbildning i hur hälso- och sjukvården 

fungerar, egenvård, levnadsvanor samt hantering av stress, oro och sömn. Utbildningen har 

varit uppdelad på 5-6 tillfällen. En del barn har fått individuellt stöd utifrån behov. Genom 

Noaks Ark har preventiva insatser genomförts för personer med utländsk bakgrund för ökad 

kunskap om sexuell hälsa inkluderat HIV/STI. En seminariedag genomfördes i samarbete 

mellan Noaks Ark och regionen för personal på boendena, socialtjänst och gode män om 

samtal med ensamkommande, information om Ensamkommandes Förening och insatserna 

avseende sexuell hälsa som genomförts. 

3.2.4 Barnsjukvård 
Akutbesök på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (barn 0-1 år) har uppgått till 

4915 fördelat på 3 mottagningar. I stort sett alla har fått tid samma dag. 

 

Under året har barn haft 687 vårddygn på kirurgiska och ortopediska vårdavdelningar för 

vuxna i Eksjö och Värnamo istället för att vårdas på barnkliniken i Jönköping. Detta är en 

minskning med 17 % sen 2015. Tilläggas bör att barnkliniken på Ryhov hade under året 13 % 

färre vårddygn avseende vårdåtagande kirurgi jämfört med 2015. För att få en jämlik vård ska 

barn vårdas tillsammans med andra barn och inte på vuxenavdelningar. Barn ska vårdas av 

kvalificerad personal som kan bemöta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess 

familj, allt enligt Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård 

(NOBAB) och som bygger på Barnkonventionen.  

 

Regional Medicinsk Programgrupp barn- och ungdomssjukvård (RMPG barn) har under 

hösten startat en bakjoursutbildning för barnläkare inom Sydöstra sjukvårdregionen. Detta 

ökar kvalitén och tillgången till säker vård för barn inom sjukvårdsregionen. 

3.2.5 Insatser psykisk hälsa 
Ett antal insatser erbjuds av sektion Folkhälsa till länets kommuner för att främja psykisk 

hälsa hos barn och unga som Dansa utan krav, DISA-metoden, Freja musikteater, A perfect 

lover, Mindfulness och Vem är jag – en arbetsbok om identitet. En workshop har hållits för 

personer som möter barn och unga där de fick ta del av ovan nämnda insatser med syfte att 

öka kunskapen om och användandet av dessa i verksamheter som berörs.  Spridning av 

insatserna görs fortlöpande till de kommuner som önskar.   

 

Dansa utan krav har genomförts i fem av länets kommuner i samverkan med aktörer i 

respektive kommun, studieförbund och ideell organisation. 

Freja musikteater sprids enligt planen och utbildning av konstnärliga ledare är genomförd i 

länets alla delar.  Frejagrupper kan i och med detta erbjudas till alla i målgruppen unga inom 

autismspektrat. Utbildning i Mindfulness har genomförts för skolpersonal i Nässjö kommun. 
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3.3 Föräldrastöd 
I samverkan med Länsstyrelsen har en konferens och ett seminarium med workshop hållits för 

att ge universellt stöd till föräldrar med tonåringar. Målgruppen har varit tjänstemän inom 

både hälso- och sjukvården samt kommunerna i länet, idéburna organisationer och de som i 

sitt dagliga arbete kommer i direkt kontakt med föräldrar till tonåringar. 

4. Barnanpassad information och barns delaktighet 
Barn har rätt till information på ett begripligt sätt utifrån ålder och mognad. De har rätt att 

vara informerade om och delaktiga i frågor som rör deras liv och hälsa.  

4.1 Information 

4.1.1 Hälso- och sjukvård 
På Vårdguiden 1177 finns flera nya exempel på information för barn. Några exempel är: 

Filmen för att visuellt och auditivt informera barn från 3 år om hur en hörselundersökning går 

till. Min bok är ett hjälpmedel för barn som har en flerfunktionsnedsättning med stora behov 

och många kontakter inom både vård och omsorg. Boken samlar all viktig information om var 

barnet bor och är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur barnet kommunicerar och barnets 

kontaktpersoner. Informationen i boken hjälper personer att förstå vad barnet behöver. Boken 

kan vara till stor nytta för anhöriga, personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, 

habilitering, kortidshem och vård för att förstå hur barnet gör, behöver och andra viktiga 

uppgifter om barnet. Ett bildspel som visar hur det går till vid en EEG-undersökning på barn. 

 

Föräldrar som har nyfödda barn och föräldrar med barn 2-5 år får vid första besöket på BVC 

en nyckelringsnalle, ett informationskort och information om att de kan boka om tiderna, se 

barnets tillväxtkurva och att de kan förbereda sig själva och sitt barn inför besöket genom att 

läsa på 1177.se. Alla barn 2-5 år som besöker BVC får en Tryggve-tatuering och föräldrarna 

får information om 1177.se 

4.1.2 Länstrafiken 
Under året har två lekstugebussar skänkts till förskolor och sammanlagt finns nu åtta 

strategiskt utplacerade på olika förskolor i länet. Syftet är att det ska skapa en 

igenkänningsfaktor hos barnen och stimulera till valet att vilja åka buss. 
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4.2 Delaktighet 

4.2.1 Utbildning 
Gymnasieskolornas arbete med elevinflytande är väl strukturerat. I Tenhult är 94 % av 

eleverna nöjda eller mycket nöjda med elevinflytandet och i Stora Segerstad ligger nöjdheten 

på 87 %.  

4.2.2 Hälso- och sjukvård 
På infektionskliniken har en barnrond genomförts där 7 barn i åldern 8-12 år fick ge sina 

synpunkter på den fysiska miljön på mottagningen samt avdelningen ur ett barnperspektiv. Ett 

förbättringsarbete har påbörjats på kliniken.  

 

Patientnämnden som tar emot synpunkter och klagomål har registrerat 39 ärenden som rör 

barn 0-18 år och är en minskning jämfört med 2015 då 43 ärenden togs emot för samma 

åldersgrupp. De flesta ärenden rör kommunikation följt av vård och behandling.  

 

I ett försök att få barns åsikter om sitt besök inom primärvården genomförs fortfarande 

enkäten med hjälp av iPads i direkt anslutning till besöket på mottagningen. Tekniken 

fungerar bra och fler svar behövs innan något resultat kan återges. 

5. Goda levnadsvillkor för barn och arbetet med barn som 
far illa 

Region Jönköpings län ska vara den bästa plats att växa upp på. Regionen har ansvar för att 

upptäcka och stödja barn som far illa. 

5.1 Hälso- och sjukvård  
Frekvensen av Rotavirus vaccinerade barn ökar och det går att se en tendens i minskat antal 

inläggningar på sjukhus på grund av allvarlig infektion i mag-tarmkanalen. Förskrivningen av 

antibiotika till barn under 6 år ligger lägre i alla åldersgrupper än i genomsnittet i Sverige.  
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För att följa upp barnets rätt till likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård mäts bl.a. vårdgarantin 

och andra nyckeltal för barn. 

 

Andel barn under 18 år som fått tid till barn- och ungdomspsykiatrin. Faktisk väntetid, helår. 

 
Barn- och ungdomspsykiatri Tid för nybesök inom 30 

dagar  
(Mål 90 %) 

Tid för utredning inom 30 
dagar 
(Mål 80 %) 

Tid för behandling inom 30 
dagar 
(Mål 80 %) 

Höglandet 94 % 85 % 92 % 

Jönköping 83 % 51 % 77 % 

Värnamo 94 % 13 % 77 % 

 

5.2 Tandvård 
Region Jönköpings län ligger fortfarande på topp i landet när det gäller barnens mycket goda 

munhälsa. En viss försämring av munhälsa ses hos 6- och 12-åringar vilket är en trend i hela 

landet och har sin grund i asyl- och socioekonomiska förhållanden. Vikten av att rätt 

vårdbedömningar görs är avgörande för behovet av vårdtid. Barnen är alltid prioriterade i den 

kliniska verksamheten. 

 

Nyckeltal 2016 Mål Utfall 

Andel 1- och 2-åringar som har fått en hälsobedömning av sin tandhälsa inom 
tandvården 

95 % 80 % 

 

5.3 Samverkan förskolor kommunerna 
Affischer med beskrivning av de vanligaste sjukdomarna (förkylning, magsjuka, 

ögoninfektion) bland barn är framtagna och har förmedlats till alla förskolor i Jönköpings län. 

Vid utbrott av någon sjukdom bland barn på förskolan kan personalen informera föräldrar 

med hjälp av affischen. På affischerna kan man läsa om symtom, när man ska stanna hemma 

och att man hittar mer information på 1177.se.  

 

Material i bildformat är framtaget för handhygien och skötbordshygien och kan sättas upp på 

lämplig plats på förskolan. Allt ovan nämnt material finns att ladda hem och skriva ut via 

Barndialogens hemsida.  

Nyckeltal 2016 Mål Utfall 
2016 

Andel barn 1- 18 år som omfattas av vårdgarantin som fick komma på ett läkarbesök i primärvården 
inom 7 dagar (Helår) 

100 % 94 % 

Andel barn under 18 år som får träffa läkare och är färdigbehandlad på barnakuten inom 4 timmar 90 % 92 % 

Andel barn under 18 år som omfattas av vårdgarantin och utfört planerat läkarbesök i specialiserad 
vård inom 60 dagar (Barnklinik, Helår) 

80 % 82,5 % 

Andel barn under 18 år som fått en tid inom 60 dagar inom specialiserade vården (Barnmottagning, 
Helår) 

80 % 91,5 % 

Andel barn under 18 år som fått en tid för nybesök inom 30 dagar på Barn- och ungdomshabilite-
ringen (Helår) 

90 % 88 % 

Andel barn under 18 år som fått tid för första besök för att inleda neuropsykiatrisk utredning på 
Barn- och ungdomshabiliteringen (Helår) 

90 % 93 % 
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5.4 Samverkan skolor kommunerna 
Via webbstöd för skolornas hälsosamtal finns data på gruppnivå som möjliggör riktade 

insatser utifrån behov på klass/skol/kommun-nivå. Detta möjliggör ett systematiskt arbetssätt 

för skolans hälsoarbete. 

5.5 Barn som anhöriga 

5.5.1 Inom psykiatrin 
Inom psykiatrin har en kartläggning genomförts för att kunna ta ställning till hur arbetet för 

barn som har eller har haft en förälder aktuell inom Kriminalvården eller Rättspsykiatrin 

kommer gå vidare. Föreläsningar om barn som anhöriga har hållits i olika utbildnings-

sammanhang även i kommuner i länet. Psykiatriska klinikens introduktionsutbildning för ny 

personal har getts vid två tillfällen under året. Informationsmaterial har tillhandahållits för 

barn, föräldrar och personal i form av broschyrer, filmer, böcker och webbsidor. 

5.5.2 Inom somatiska vården 
Inom somatiska vården har det varit stor omsättning på barnrättsombud som påverkar 

kontinuiteten i arbetet. Ryhovs onkologklinik vidareutvecklar sitt arbete och 

intensivvårdsavdelningen i Eksjö och Jönköping är på gång för att strukturera och utveckla 

sitt arbete.  

 

Akutprocessen Barn som anhöriga är ett arbete under utveckling för att stödja de barn vars 

förälder/närstående hastigt avlidit. Ett samarbete mellan ambulans, akutmottagning, 

vårdcentraler, polis, sjukhuskyrkan och i förekommande fall POSOM-grupper. 

5.6 Kultur och fritid 
Med föreställningen Sagor från jordens skattkammare har ett integrationsarbete startat på 

Unga Spira. Målet är att barn ska känna att allt är möjligt oavsett varifrån man kommer. 

Arbete är genomfört i tre faser där första var att barnen (7 000 barn) fick se föreställningen på 

Kulturhuset Spira. I andra fasen fick de skolor och klasser som önskade delta i arbetet 

författarbesök och därefter kom dramapedagoger och jobbade sceniskt med barnens egna 

historier för att barnen skulle få skapa sin egen föreställning. 

 

När Spira fyllde fem år bjöds alla barn födda 2011 in till kulturhuset för sago-konsert och 

olika aktiviteter. Ettusen femåringar med tillhörande föräldrar deltog i evenemanget. 

5.7 Länstrafiken 
I det antagna Regionala Trafikförsörjningsprogrammet framgår att Barnkonventionen ska 

följas. Ungdomskortet har fått stort genomslag. Det kan användas dygnets alla timmar och 

månadens alla dagar. Kortet kostar 175 kr per månad och får användas upp till och med 19 års 

ålder. Närtrafiken som betjänar länsinvånare som saknar buss- och tågtrafik med anropsstyrd 

trafik kan utnyttjas av ungdomar med ungdomskortet. Kortet ger möjlighet till sex enkelresor 

i veckan, vanligtvis till fritidssysselsättningar eller kamrater.  
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5.8 Barnahus verksamhet 
Under året har sammanlagt 345 ärenden från samtliga av länets kommuner hanterats på 

Barnahus. Samtliga åldrar från 0-18 år finns representerade bland ärendena. Barnförhör har 

hållits i 247 fall. Läkarundersökning har rekommenderats i 65 fall och 39 har kunnat 

genomföras. Läkare har funnits till hands men barnet eller dess företrädare kan ha sagt nej till 

läkarundersökning. 

6. Regionens barnrättsbaserade verksamhet 
I budget och verksamhetsplan 2016 framgår att regionen arbetar efter FN:s barnkonvention. 

Syftet är att barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett 

systematiskt och utvecklingsinriktat arbete. Förutsättningen är att kunskapen om barnets 

rättigheter hålls levande och utvecklas. 

6.1 Styrdokument 
Styrgruppen för barnkonventionen har under året slutfört arbetet med det reviderade 

styrdokumentet för barnrättsarbetet. 

6.2 Barnrättsombud 
Genom att ha barnrättsombud på samtliga enheter i regionens alla verksamheter kommer 

barnets bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet. Detta bidrar till 

implementeringen i regionen. Nätverksträff för barnrättsombuden har hållits i tre geografiska 

områden där nyheter inom området förmedlats och erfarenhetsutbyte genomförts. Ett 

fokusområde har varit orosanmälan. 

6.3 Utbildningar 
En utbildning i FN:s Barnkonvention har genomförts för nya barnrättsombud i regionen. På 

uppdrag av Strategigrupp barn och unga har ett pilotprojekt med en länsgemensam utbildning 

hållits med ca 100 deltagare från 6 av länets kommuner samt regionen. Ett samarbete mellan 

Länsstyrelsen, regionen och kommunerna Aneby, Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö och 

Sävsjö. Med den positiva utvärderingen som grund har Strategigrupp barn och unga tagit 

beslut om fortsatta länsgemensamma utbildningar.   

6.4 Stärka barns rätt inom området skydd mot våld 
Region Jönköpings län ställer sig bakom avsiktsförklaringen med det övergripande målet att 

alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda när de bevittnat eller utsatts för våld genom 

lokala och regionala strukturer och insatser. Strukturerna och insatserna ska också förebygga 

våld mot barn och unga. Länsstyrelsen kommer att följa upp avsiktsförklaringen i dialog med 

kommunerna och regionen. 

6.5 Forskning 
Under året har två studier inom området barn som anhöriga publicerats i form av 

vetenskapliga artiklar och ytterligare en studie är genomförd som ännu inte publicerats. På 

Barndialogen går det att ta del av artiklarna i sin helhet samt en sammanfattning på svenska. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal B

§38 Granskning av delegationsordning
Diarienummer: RJL 2016/4174

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-
14 sin granskning och bedömning av delegationsordning.
Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och 
rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över 
revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27
 Revisionens granskningsrapport av delegationsordning 

2016-12-14

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Tjänsteskrivelse

2017-02-27 RJL 2016/4174

Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr

Regionstyrelsen
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av delegationsordning

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med 
anledning av deras granskning

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård och Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

 överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med 
anledning av deras granskning

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-14 sin 
granskning och bedömning av delegationsordning.

Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och rekommendationer. I 
tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Information i ärendet
Regionens revisorer har granskat processen för delegationsordningar i Region 
Jönköpings län. Syftet med granskningen var att bedöma om delegationsordningar 
bereds, implementeras och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet 
med reglementen och kommunallagen.

Revisorernas bedömning
Revisorernas sammanfattande bedömning är att den beslutanderätt som delegerats 
i huvudsak är tydlig och i överensstämmelse med kommunallagen. Samtidigt 
finns det exempel på tveksamheter i förhållande till kommunallagen.

Revisorernas bedömning är att återrapportering i enlighet med regelverket sker till 
regionstyrelsen och nämnder.
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Tjänsteskrivelse

2017-02-27 RJL 2016/4174

Revisorerna anser det positivt att det i internkontrollplanen 2016 ingår ett 
kontrollmoment avseende delegationsbestämmelser.

Kommentarer med anledning av Revisorernas 
rekommendationer
 Se över delegationen avseende upphandling och avtal med andra landsting, av 

särskild vikt är att beloppsgränser tillförs regionstyrelsens och nämndernas 
delegering av beslutsrätten.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut 
under våren 2017. 

 Se över och skapa tydlighet i delegering av försäljning av tjänster och varor  
enligt 2 kap. 7 § KL.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut 
under våren 2017. 

 Att säkerställa att verkställighetsbeslut inte omfattas av delegation eller 
vidaredelegation.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut 
under våren 2017. 

 Att revidera regiondirektörens vidaredelegation för att förtydliga att flera 
funktioner inte kan fatta beslut i samma ärende.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut 
under våren 2017. 

 Att säkerställa att vidaredelegation inte görs i större utsträckning än vad som 
beslutats i delegationsordningen.

Kommentar: Revisorerna påtalar att beslut avseende särskild avtalspension 
vidaredelegerats av regiondirektör utan att delegation finns. Denna felaktighet 
uppmärksammades redan i samband med sakgranskning av revisionsrapporten 
och vidaredelegationen togs bort. Inget beslut om särskild avtalspension har 
fattats av tjänsteperson.
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Tjänsteskrivelse

2017-02-27 RJL 2016/4174

Revisorerna påtalar vidare att vidaredelegering avseende beslut om projekt, högst 
150 000 kronor överskrider gränsen som delegerats från nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet till regiondirektören, 100 000 kronor.
Här har revisorerna inte uppmärksammat att förslaget till beslut var 100 000 
kronor men att nämnden valde att höja beloppet i samband med att beslut togs. 
Vidaredelegering är således i överenstämmelse med beslutad delegation. 

  Att dokumentera rutinen för återrapportering av delegationsbeslut och 
vidaredelegationsbeslut.

Kommentar: Blanketter finns framtagna för anmälan av delegationsbeslut och för 
anmälan av vidaredelegationsbeslut, vilket standardiserar processen för 
dokumentation av beslut på delegation eller vidaredelegation. Beslut som fattats 
på delegation återrapporteras regelbundet till regionstyrelse och nämnder.

 Att överväga att införa ett IT-stöd för återrapportering av delegationsbeslut och
vidaredelegationsbeslut.

Kommentar: Införande av IT-stöd har övervägts, men tillhör för närvarande inte 
de IT-stöd som vi bedömer prioriterade.

Övrigt
Granskningen genomfördes mycket snart efter att nya delegationsbestämmelser 
fastställts, vilket innebär att implementering fortfarande pågick under 
granskningen. I en stor organisation måste man räkna med att det behövs längre 
tid innan nya bestämmelser blivit en naturlig del av arbetet.  

Beslutsunderlag
Granskningsrapport, Granskning av delegationsordning
Tjänsteskrivelse 2017-02-27

Beslut delges
Regiondirektör
Regionledningskontoret, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal B

§39 Förstudie arbetsmarknadskunskap
Diarienummer: RJL 2017/393

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja

 Region Jönköpings län 300 000 kronor från anslaget 
regionala utvecklingsmedel.

Sammanfattning 
Förstudien ska undersöka förutsättningarna att implementera 
Arbetsmarknadskunskap i Jönköpings län.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-07
 Ansökan om regionala projektmedel 2017-02-06
 Underlag till projektbeslut 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-02-07 RJL 2017/393

Regionledningskontoret
Peter Johansson

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Förstudie Arbetsmarknadskunskap

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar: 

 Region Jönköpings län 300 000 kronor från anslaget regionala 
utvecklingsmedel.

Sammanfattning
Förstudien ska undersöka förutsättningarna att implementera 
Arbetsmarknadskunskap i Jönköpings län.

Information i ärendet
Analyser och prognoser från bland annat Arbetsförmedlingen och Regionen visar 
att det idag råder och kommer att fortsätta råda arbetskraftsbrist inom flera 
branscher. Bristyrken finns inom nästan alla branscher inom länet: tillverkning, 
skog och bygg samt offentlig förvaltning. Matchningen på arbetsmarknaden av 
kvalificerad arbetskraft är idag bristfällig. Arbetsgivare uppger att de upplever 
brist vid rekrytering, speciellt de arbetsgivare som söker specialiserad personal 
eller personal med hög grad av yrkesskicklighet. Samtidigt väljer färre ungdomar 
att utbilda sig inom yrkesföreberedande program.
Den största industrin inom Jönköpings län är tillverkningsindustrin. Nära var 
fjärde sysselsatt arbetar i ett industriföretag. Av Jönköpings läns tio största privata 
arbetsgivare återfinns åtta inom industrin. Tillverkningsindustrin är 
mansdominerad. 
Nästan tre av tio jobb finns inom offentlig tjänstesektor. Den offentliga 
verksamheten är kvinnodominerade och de största områden är skola, vård och 
omsorg. Inom sjukvård är det brist på kvalificerad sjukvårdspersonal. En 
förklaring kan vara det växande behovet av att utbildad personal inte matchas i 
motsvarade takt av en utbyggnad av utbildningsystemet. Ytligare förklaring är 
hög medelålder och stora pensionsavgångar inom flera sjukvårdsyrken. Dessa 
avgångar fylls inte på i den takt som pensionsavgångarna sker. Inom skola är det 
stor brist på lärare från grundskolan och ändå upp till gymnasiet. 
Inom skogsbranschen, byggbranschen och restaurang finns liknande utmaningar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

2017-02-07 RJL 2017/393

Ett skäl till denna matchningsproblematik inom de flesta branscher inom 
Jönköpings län kan vara ungdomars, men också lärares, föräldrars samt studie-och 
yrkesvägledarnas bristande information om vad arbetsmarknaden behöver samt 
vilka bristyrken det finns.  En annan förklaring är att ungdomar, speciellt för 
bristyrken inom tillverkning och teknik, redan i grundskolan börjar tappa intresset 
för teknik och matematik.  Tjejer tappar intresset för dessa ämnen i större 
utsträckning än killar. Ett annat skäl kan vara den förlegade bilden av 
tillverkningsindustrin, av vårdyrken, eller skogsbranschen både bland unga tjejer 
och killar, men också bland föräldrar samt studie-och yrkesvägledare. Val som 
unga gör tidigt påverkar länets utveckling i helhet. Vi har en segregerad 
arbetsmarknad, en låg utbildningsnivå i länet och ett näringsliv som behöver 
personer med högre utbildning. 

Konceptet ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” skapades av föreningen ”Jobba i 
Västerås” (JIV) för att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och 
därigenom öka ungdomarnas möjlighet att välja vägar som leder till arbete. JIV 
har presenterat Arbetsmarknadskunskap i en rad olika nationella forum och lyfts 
fram som en framgångsrik verksamhet av exempelvis Skolverket. 
Arbetsmarknadskunskap ger även skolorna ett starkt stöd avseende arbetet med 
implementeringen av Skolverkets nya allmänna råd om arbete med studie- och 
yrkesvägledning.
Arbetsmarknadskunskap startas som en förstudie. Då kommer 
Arbetsmarknadskunskap och JIV och genomför lektioner, inspirations- och 
föräldramöten i regionen.  De träffar politiker och representanter från näringslivet 
för att presentera konceptet. Under förstudien genomförs enkäter som underlag för 
en eventuell uppstart av Arbetsmarknadskunskap. Det blir då en del av ordinarie 
verksamhet där näringsliv och kommuner samarbetar och finansierar konceptet. 
Arbetsmarknadskunskap har genomfört en förstudie i flera olika län i Sverige och 
konceptet har blivit permanent i flera olika regioner bland annat Skåne och 
Örebro. Förstudien undersöker förutsättningar för en implementering i regionen. I 
de flesta regioner där förstudien har genomförts har samtliga målgrupper bekräftat 
att Arbetsmarknadskunskap skulle kunna vara en modell för att stötta ungdomar i 
att göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval.  I de regioner där 
Arbetsmarknadskunskap har implementerats har man sett resultat i form av att 
ungdomar i större utsträckning har sökt utbildningar som leder till arbeten inom 
branscher där bristyrken finns. 

Beslutsunderlag
 Ansökan om projektmedel 

 Underlag för beslut

Beslutet skickas till
Regional utveckling
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

2017-02-07 RJL 2017/393

REGIONLEDNINGSKONTORET  

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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© Region Jönköpings län  RjL1228  Version 4  2016.03

ANSÖKAN OM REGIONALA 
PROJEKTMEDEL JÖNKÖPINGS LÄN

Datum

2017-02-06

Projekt
Markera aktuell ruta

Ny ansökan – Förstudie Ny ansökan – Projekt Förlängningsansökan*

* Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel.

Uppgifter om projektet
Projektnamn

Förstudie Arbetsmarknadskunskap
Projektperiod Totalkostnad Sökt belopp från Region Jönköpings län (totalbelopp)

Under 2017 300 000 300 000

Uppgifter om sökande
Projektägare E-post

Region Jönköpings län regionen@rjl.se
Postadress Postnummer Ort

Box 1024 55111 Jönköping
Telefon Mobiltelefon

010-241 00 00      
Organisationsnummer CFAR-nummer** Plusgiro Bankgiro

232100-0057 19235886      935-2683
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd?

Ja Nej Ja Nej

** Arbetsställenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00).

Projektledare
Namn E-post

Peter Johansson peter.b.johansson@rjl.se
Telefon Mobiltelefon

0703072042      

Ekonomihantering
Namn E-post

Emma Ågren emma.agren@rjl.se
Telefon Mobiltelefon

0702163565      

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga).

Underskrift av behörig att företräda sökanden
Ort och datum

     
Namnteckning Namnförtydligande

Agneta Jansmyr

248



2(5)

Bilaga till ansökan om regionala 
projektmedel Jönköpings län

Projekt
Namn

Arbetsmarknadskunskap

Sammanfattning av projektet

Konceptet ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” skapades av föreningen ”Jobba i 
Västerås” (JIV) för att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar och 
därigenom öka ungdomarnas möjlighet att välja vägar som leder till arbete. 
Förstudiens projekttid är 3 månader och ska genomföras av JIV och finansieras av 
Region Jönköpings län. Skälet till förstudien är att undersöka förutsättningarna 
att implementera Arbetsmarknadskunskap i Jönköpings län och vid ett positivt 
resultat ska Arbetsmarknadskunskap implementeras i länets kommuner.

Syfte
Beskriv avsikten med projektet

Undersöka förutsättningarna för en implementering av Arbetsmarknadskunskap i 
Jönköpings län.       

Mål
Vad ska projektet uppnå för resultat?

Arbetsmarknadskunskap är implementerat i Jönköpings län.

Målgrupp
Vem/vilka vänder sig projektet till?

Ungdomar, föräldrar, Studie- och yrkesvägledare, lärare, politiker och 
näringslivsrepresentanter.

Förväntat antal deltagare i projektet
Totalt – varav kvinnor – varav män

Inga deltagare är aktuella i förstudien

Genomförande
Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?

Under förstudien genomförs lektioner, inspirations och föräldramöten i Jönköpings 
län.  Träffar med politiker och representanter från näringslivet för att presentera 
konceptet. Under förstudien genomförs enkäter som underlag för en eventuell 
uppstart av Arbetsmarknadskunskap. 
Kommunikatörer från JIV håller i de planerade aktiviteterna.

Tidplan
Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske

Aktivitet Startdatum aktivitet Slutdatum aktivitet

Projekttid är 3 månader under 2017 2017-04-01 2017-12-31
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Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Samtliga kommuner i Jönköpings län.

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS)
Beskriv projektets koppling till den regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på plus.rjl.se

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar ut vad som krävs för att Region 
Jönköping ska bli en framgångsrik och växande region fram till år 2025. I 
arbetsmarknad/näringsliv som är en av de fyra huvudinriktingarna i strategin är 
kunskap och kompetens viktiga framgångsfaktorer.
En attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv förutsätter tillgång på 
arbetskraft med rätt kompetens. Kompetensförsörjning är ett av våra strategiska 
verksamhetsområden för utvecklings- och tillväxtfrågor. 

Horisontella kriterier
Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet

Jönköpings län har en segregerad arbetsmarknad och en hög arbetslöshet bland 
utrikesfödda. Projektpersonalen arbetar utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv 
och tar särskilt hänsyn till Region Jönköpings behov och utmaningar i 
kompetesförsörjningsfrågan. Med rådande utmaningar i Region Jönköping blir det 
viktigt att arbeta med integrations-, mångfalds- och jämställdhetsperspektivet 
gällande Arbetsmarknadskunskap.

Ordinarie verksamhet – projekt
Specificera vad som är särskiljande och unikt

Arbetsmarknadskunskap saknas som ämne i dagens skolundervisning i Jönköpings län.

Spridning
Ange hur information om projektet ska spridas

Spridning är en viktig faktor främst inom länet eftersom målet är att implementera 
Arbetsmarknadskunskap i den ordinarie verksamheten. Spridningen kommer att ske via 
möten och träffar med nyckelaktörer i Jönköpings län.

Uppföljning/utvärdering av projektet

Region Jönköpings län kommer att följa upp förstudien under projektperioden och 
utvärdera tillsammans med JIV. 

Kostnadsbudget*
Kostnadsslag År 2017 År 20   År 20   År 20   Totalt

Egen personal (inkl. sociala avgifter)

Antal timmar:      

Lönekostnad per timme:                          0

Externa tjänster 300 000                300000

Lokalkostnader                     0

Investeringar (gäller inte medel från Region 
Jönköpings län)

                    0

Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikationen i 
bilaga)

                    0

Indirekta kostnader (specificera i bilaga)                     0

250



4(5)

Summa kostnader 300000 0 0 0 300000

Intäkter -     -     -     -     0

Summa nettokostnader 300000 0 0 0 300000

Offentliga bidrag i annat än kontanter                     0

Privata bidrag i annat än kontanter                     0

SUMMA (A) 300000 0 0 0 300000

Finansiering*
Finansiär År 2017 År 20   År 20   År 20   Totalt

Region Jönköpings län 300 000                300000

                         0

                         0

                         0

                         0

SUMMA (B) 300000 0 0 0 300000

* Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten mellan fälten, får 
du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B).

Beräkningsunderlag till projektbudget (för hela projektperioden)
Egen personal 

(personens namn eller kategori) – bokförd kostnad
Syssel-

sättningsgrad 
Månadslön inkl. 

soc.avg. Antal månader Total kostnad

                    0

                    0

                    0

SUMMA EGEN PERSONAL 0

Externa tjänster Beräknat antal timmar Beräknad fakturerad 
timkostnad Total kostnad

               0

               0

               0

SUMMA EXTERNA TJÄNSTER 0

Investeringar Beräknat 
inv. datum

Inköpspris 
exkl. moms Total kostnad

                    

                    

                    

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD 0
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Övriga kostnader Total kostnad

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 0
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© Region Jönköpings län RjL5148  Version 1  2016.02

Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

Förstudie Arbetsmarknadskunskap Regionjönköpingslän
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

2017 2017
Status Diarienummer

Nytt 2017/393

Historik
Tidigare beslut Utbetalda medel

Nej Nej

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Aneby Eksjö

Gnosjö Gislaved

Habo Jönköping

Mullsjö Nässjö

Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda

Mullsjö Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Förstudien som omfattar tre månader kommer att drivas av föreningen ”Jobba i 
Västerås” (JIV)och Region Jönköpings län kommer att vara projektägare.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) pekar ut vad som krävs för att Region 
Jönköping ska bli en framgångsrik och växande region fram till år 2025. I 
arbetsmarknad/näringsliv som är en av de fyra huvudinriktingarna i strategin är 
kunskap och kompetens viktiga framgångsfaktorer.
En attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv förutsätter tillgång på 
arbetskraft med rätt kompetens. Kompetensförsörjning är ett av våra strategiska 
verksamhetsområden för utvecklings- och tillväxtfrågor. 
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv Utbildning/forskning Attraktivitet Infrastruktur
Avstämning har skett med

Utbildning och kultur Folkhälsa och sjukvård Kommunal utveckling
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

Det främsta fokuset utifrån jämställdhetsperspektivet kommer att ligga på länets 
behov att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Projektpersonalen kommer att  
arbeta utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv i frågan.  
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa och jämställdhet genom 
hela förstudien. Vid upphandling och utvärdering ska beaktandet finnas med. 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

     
Förlag till särskilda villkor för beslut

     
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År Summa Typ av medel

2017 300 000 Regionala medel
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Totalt 300 000,00 kr

Beslutet motsvarar 100 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos

År 2017 beräknar vi att betala ut 300 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori

          

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet. 
Läs mer på plus.rjl.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal B

§40 Coachning med stöd till landsbygdsbutiker
Diarienummer: RJL 2017/395

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja:

1. Projektmedel på sammanlagt 630 000 kronor för tre år till
landsbygdsmentorerna i Sverige ekonomisk förening

2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala 
utvecklingsmedel

Sammanfattning 
Landsbygdsmentorerna i Sverige, ekonomisk förening, ansöker 
om medel för att arbeta vidare med coachning till 
landsbygdsbutikerna i Jönköpings län. För att bibehålla och 
utveckla service på landsbygden behövs mentorstöd för många av
butikerna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-07
 Ansökan om regionala projektmedel 2017-01-20
 Underlag till projektbeslut 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-02-07 RJL 2017/395

Regionledningskontoret
Lena Bohman

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Coachning med stöd till landsbygdsbutiker

Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar:

1. Projektmedel på sammanlagt 630 000 kronor för tre år till 
landsbygdsmentorerna i Sverige ekonomisk förening

2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel 

Sammanfattning
Landsbygdsmentorerna i Sverige, ekonomisk förening, ansöker om medel för att 
arbeta vidare med coachning till Landsbygdsbutikerna i Jönköpings län. För att 
bibehålla och utveckla service på landsbygden behövs mentorstöd för många av 
butikerna.

Information i ärendet
Under 2016 besökte Landsbygdsmentorerna ett trettiotal av butikerna. Många av 
butikerna behöver hjälp med planering, utbyggnad och profilering av butikerna. 
De butiker som besöks är de som är den sista på sin ort. Finansieringen av 
projektet delas med Länsstyrelsen

Beslutsunderlag
 Ansökan från landsbygdsmentorerna

Beslutet skickas till
Landsbygdsmentorerna i Sverige, ekonomisk förening
Länsstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

Coachning med stöd till landsbygdsbutiker Landsbygdsmentorer
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

201702 201912
Status Diarienummer

Nytt RJL 2017/395

Historik
Tidigare beslut Utbetalda medel

- -

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Aneby Eksjö

Gnosjö Gislaved

Habo Jönköping

Mullsjö Nässjö

Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda

Mullsjö Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Koppling till Landsbygdsprogrammet
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

Butiker har en viktig roll för att människor ska vilja bo kvar på landsbygden
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv Utbildning/forskning Attraktivitet Infrastruktur
Avstämning har skett med

Utbildning och kultur Folkhälsa och sjukvård Kommunal utveckling
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

     
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Mindre resor med butiker i närheten, flera butiker drivs av nya svenskar
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

     
Förlag till särskilda villkor för beslut

     
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År Summa Typ av medel

2017 210000 Regionala utvecklingsmedel

2018 210000 Regionala utvecklingsmedel

2019 210000 Regionala utvecklingsmedel

               

Totalt 630 000,00 kr

Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos

År 2017 beräknar vi att betala ut 210 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori

2d 02F

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet. 
Läs mer på plus.rjl.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal B

§41 Utökade förstudiemedel för innovationer i 
företag
Diarienummer: RJL 2016/124

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja:

 Utökade förstudiemedel för innovationer i företag som 
fördelas av Almi Företagspartner i Jönköpings län med 
den totala projektiden 2015-10-01 till 2018-09-30.

 Finansiering sker ur anslaget för statliga 1:1 medel med 
totalt 750 000 kr, fördelat enligt följande:

            År 2017 – 500 000 kr
            År 2018 – 250 000 kr

Sammanfattning 
Det ursprungliga beslutet om utökade förstudiemedel för 
innovationer i företag fattades av nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2015-09-09, då medel beviljades för 
projektets första fyra månader. För fortsatt finansiering krävdes i 
beslutet att projektägaren skickade in en förlängningsansökan för 
åren 2016 till 2018. En förlängningsansökan har beviljats för 
2016. Denna ansökan innefattar perioden 2017-01-01 till 2018-
09-30.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09
 Ansökan om regionala projektmedel 2017-01-10

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-02-09 RJL 2016/124

Regionledningskontoret
Karolina Borg

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Utökade förstudiemedel för innovationer i 
företag

Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar:

 Utökade förstudiemedel för innovationer i företag som fördelas av Almi 
Företagspartner i Jönköpings län med den totala projektiden 2015-10-01 
till 2018-09-30. 

 Finansiering sker ur anslaget för statliga 1:1 medel med totalt 750 000 kr, 
fördelat enligt följande:

 År 2017 – 500 000 kr
 År 2018 – 250 000 kr

Sammanfattning
Det ursprungliga beslutet om utökade förstudiemedel för innovationer i företag 
fattades av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2015-09-09, 
då medel beviljades för projektets första fyra månader. För fortsatt finansiering 
krävdes i beslutet att projektägaren skickade in en förlängningsansökan för åren 
2016 till 2018. En förlängningsansökan har beviljats för 2016. Denna ansökan 
innefattar perioden 2017-01-01 till 2018-09-30 

Information i ärendet
Denna förlängningsansökan innebär ingen förändring i vare sig budget eller 
innehåll i projektet. Därför har ingen fullständig ny ansökan skickats in, utan bara 
en förstasida med basuppgifter och sedan hänvisas till ursprungsansökan, underlag 
från nämndens beslut från 2015 och lägesrapportering som visar projektets 
genomförande. 

Projektet löper på enligt plan. Under projektet har 650 000 kr beviljats företag i 
Jönköpings län, beviljade medel kan rekvireras från Region Jönköpings län först 
när företaget som beviljats förstudiemedel kan uppvisa kostnader, hittills har drygt 
200 000 kr betalats ut i projektet. Både budgeten för beviljade medel och 
utbetalningar ligger i fas med projektets tidsplan.  
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2016-04-04 RJL 2016/124

Projektet har fokuserat på att nå företag med speciellt innovativa idéer och ett 
positivt resultat från projektet är att ca 50% av de företagsledare som mottagit 
stödet varit under 35 år.  

Beslutsunderlag
 Förlängningsansökan + ursprunglig ansökan och underlag från tidigare 

nämndbeslut

 Lägesrapport

Beslutet skickas till
Almi Företagspartner Jönköping AB, Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal B

§42 Remiss - Boverkets rapport 2016:32 En metod 
för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet
Diarienummer: RJL 2017/231

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att

 godkänna föreliggande yttrande som svar till Boverket.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Boverket getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerade betänkande.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-02-08 RJL 2017/231

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

En metod för bedömning av 
bostadsbyggnadsbehovet (Rapport 2016:32)

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner föreliggande yttrande som svar till Boverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Boverket getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerade betänkande.

Information i ärendet
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till hur bedömningar 
av bostadsbyggnadsbehovet ska göras. Regeringen har uppdragit åt Boverket att i 
samråd med Statistiska centralbyrån (SCB) och efter hörande av Tillväxtanalys 
lämna förslag till hur framtagandet av återkommande bedömningar av 
bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska organiseras, finansieras och regleras. 
Denna rapport utgör Boverkets redovisning av detta uppdrag. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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2017-03-15 RJL 2017/231

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Boverket
     
           

En metod för bedömning av 
bostadsbyggnadsbehovet (Rapport 2016:32)
Region Jönköpings län (RJL) har av Boverket getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerade ärende. RJL har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
RJL anser att det är värdefullt att det görs kontinuerliga bedömningar av 
bostadsbyggnadsbehovet, även om det ligger stor osäkerhet i de prognoser som 
ligger till grund för beräkningarna, och välkomnar därmed Boverkets förslag. RJL 
anser dock att den föreslagna metoden ger för generella beräkningar och 
bedömningar för att kunna användas som praktiskt underlag för t.ex. planering av 
bostadsbyggande. Både geografiska och demografiska skillnader bör beaktas i 
högre grad. 

Synpunkter på förslaget
RJL delar Boverkets bedömning att bostadsbyggnadsbehovet bör beräknas på en 
mer disaggregerad nivå än hela riket. RJL anser dock att den relevanta geografiska 
nivån inte nödvändigtvis är arbetsmarknadsregioner och ifrågasätter därmed det 
grundläggande antagandet att en bostadsmarknad överensstämmer med en 
arbetsmarknad (sidan 35). Att arbetspendling över kommungränser definierar 
arbetsmarknader betyder inte per definition att det definierar bostadsmarknader 
(jämför sidan 45), snarare är det flyttströmmar som är relevanta. Ett ökat 
bostadsbyggande i t.ex. Ydre kommun avhjälper sannolikt inte en brist på 
bostäder i t.ex. Jönköpings kommun, vilket innebär att bostadsbyggnadsbehovet är 
av mer lokal karaktär. Alternativ till FA15, vilket motsvarar 60 regioner, är 
kommuner eller FA72 med delregioner (Tillväxtanalys äldre indelning), vilket ger 
290 respektive 93 områden. Detta bör dock vägas mot den större osäkerhet i 
befolkningsprognoser som troligtvis råder desto finare geografisk nivå som 
används. 

RJL ifrågasätter även det grundläggande antagandet att inte beakta bostäders 
heterogenitet (sidan 35). Liksom utbud och efterfrågan skiljer sig åt mellan olika 
delar av landet, skiljer de sig också mellan olika bostadstyper (även här finns det 
skillnader i geografin). Detta är kopplat till den demografiska sammansättningen i 
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den befolkningsförändring som ligger till grund för beräkningarna, vilken delvis 
tas hänsyn till genom hushållskvoterna. Den demografiska sammansättningen bör 
även beaktas för att beräkna behovet av olika typer av bostäder. T.ex. leder en 
större grupp unga eller ökad migration från utlandet i form asylinvandring 
sannolikt till ett ökat behov av relativt billiga bostäder, såsom enklare hyresrätter. 
Ett bostadsbyggnadsbehov av sådan karaktär tillgodoses i praktiken inte av ett 
ökat byggande av småhus, även om byggandet får genomslag i teorin/ 
beräkningarna. Att inkludera analyser av olika gruppers behov på bostads-
marknaden i bedömningen av byggbehovet diskuteras på sidan 52-55. RJL anser 
dock att sådana analyser bör vara standard och inkluderas redan i 
beräkningsmodellen. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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 Boverket 

Förord 

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till hur be-
dömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska göras. Regeringen har upp-
dragit åt Boverket att i samråd med Statistiska centralbyrån (SCB) och ef-
ter hörande av Tillväxtanalys lämna förslag till hur framtagandet av åter-
kommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska 
organiseras, finansieras och regleras. 

Denna rapport utgör Boverkets redovisning av detta uppdrag. Rapporten 
är författad av Bengt J Eriksson, Roger Gustafsson och Hans Jonsson 
med den förstnämnde som ansvarig projektledare.  

Karlskrona december 2016 

Susann Bard 
tf. generaldirektör 
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En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet 5 

 Boverket 

Sammanfattning 

Boverket anser att utgångspunkten vid beräkningar av det framtida bo-
stadsbyggnadsbehovet ska vara förändringar i antalet hushåll, vilket base-
ras på demografiska förändringar. I beräkningsmodellen ska även inklud-
eras variabler som tar hänsyn till: avgångar från nuvarande bostadsbe-
stånd, initialt lediga lägenheter, behovet av en bostadsbuffert samt ett 
eventuellt initialt underskott på bostäder. 

Metoden för att beräkna de framtida hushållsförändringarna bör vara, den 
av Boverket tidigare använda, hushållskvotsmetoden. Skälet till att Bo-
verket förordar denna metod är dels att befolkningsprognoser är behäf-
tade med osäkerhet och dels att utan en viss reform i åtanke är det inte 
möjligt att säga att någon typ av metod skulle vara mer lämpad att an-
vända. Utifrån det ser vi inget skäl till att föreslå någon annan metod. 
Fördelen med den valda metoden är dess enkelhet, transparens och att 
den kräver relativt lite resurser. 

Den enda större förändringen i själva beräkningsförfarandet gentemot 
Boverkets tidigare analyser är att Boverket föreslår att man explicit tar 
med i beräkningarna om det föreligger ett underskott på bostäder vid ana-
lysens startpunkt. 

När bostadsbyggnadsbehovet ska bedömmas anser Boverket att det be-
hövs en sammanhållen analys bestående av flera delar men med den lång-
siktiga beräkningen av bostadsbyggnadsbehovet som en central byggsten. 
Denna analys kan, förutom beräkningen, exempelvis innehålla informat-
ion om förändringar i behovet över tid och information om behovet för 
vissa grupper i samhället, till exempel äldre och ungdomar. Ett väsentligt 
inslag är även att följa den faktiska utvecklingen när det gäller byggande 
och befolkning och relatera till byggbehovsprognosen och hushållsut-
vecklingen men också till andra prognoser och indikatorer. Detta för att 
enkelt, översiktligt och relativt snabbt få en bild över både den aktuella 
situationen och utvecklingstendenser. 

Boverkets förslag är att: 

• Bedömningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska göras årli-
gen och prognoshorisonten bör vara tio år. 

• Den regionala indelning som bedömningen av det framtida bostads-
byggnadsbehovet ska göras på är de av Tillväxtanalys definierade FA-
regionerna, för att sedan summeras till nationell nivå. 
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• Den officiella statistik som behövs som underlag för bedömningarna 
är Statistiska Centralbyråns, SCB:s, nationella befolkningsprognoser 
samt det nationella lägenhetsregistret. Dessutom bör SCB:s statistik 
över lediga lägenheter och rivningar vara underlag till beräkningarna. 

• Boverket bör vara ansvarig myndighet för bedömningar av bostads-
byggnadsbehovet. 

• Boverket bedömer kostnaderna för framtagandet till mellan 1 och 1,5 
miljoner kronor årligen. 

• Uppdraget bör regleras genom formulering i Boverkets instruktion, 
förordning (2012:546). 
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Inledning 

Boverket har gjort långsiktiga regionala byggbehovsprognoser av det 
framtida byggbehovet mer eller mindre regelbundet sedan 1995, se Bo-
verket (2016a, 2015, 2007, 2004, 2002, 2000, 1996, 1995). 

I Boverkets rapport 2015 beskrivs en metod för att beräkna behovet av 
nya bostäder med utgångspunkt från antaganden om framtida hushållsut-
veckling. Utifrån den rapporten och det ansträngda läget på bostadsmark-
naden har Boverket fått ett uppdrag att lämna förslag till hur bedömningar 
av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet ska göras – se bilaga tre för 
uppdraget i dess helhet. Sammantaget bedömde regeringen att det fortlö-
pande kommer att finnas behov av ett underlag i form av kvantitativa 
analyser av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet.  

Uppdraget syftar till att Boverket, i samråd med SCB och hörande med 
Tillväxtanalys, ska lämna förslag angående hur återkommande bedöm-
ningar av bostadsbyggnadsbehovet ska göras, organiseras, regleras och 
vilka kostnader som är förenade med Boverkets förslag.  

Rapporten är avgränsad i det att vi inte går in i detalj på beräknings-
modellen eller dess antaganden och utgångspunkter utan hänvisar till  
Boverkets rapport 2015 där det gjordes en omfattande beskrivning av den 
modell som Boverket har använt och de antaganden som gjorts. Vi kom-
mer således hänvisa till denna rapport återkommande genom rapporten. 

Rapporten är upplagd enligt följande. Rapporten består av sex kapitel 
varav det nuvarande kapitlet är det första. I kapitel två går vi igenom cen-
trala begrepp och definitioner för att slå fast hur dessa används i inne-
varande rapport. I kapitel tre beskrivs de faktorer som påverkar befolk-
ningsutvecklingen och de restriktioner som finns utifrån användandet av 
befolkningsprognoser, men även de möjligheter som finns. I kapitel fyra 
presenteras Boverkets förslag på hur bedömningar av det framtida  
bostadsbyggnadsbehovet ska göras. I kapitlet besvaras även frågor i upp-
draget rörande periodicitet, geografisk indelning samt vilken statistik som 
behövs som underlag. I kapitel fem diskuteras möjligheterna att koppla 
beräkningarna och resultaten till nationalräkenskaperna vilket nämndes i 
uppdraget som en möjlig framtida konsekvens. Kapitel sex besvarar hur 
uppdraget ska organiseras, regleras och resursåtgången för att genomföra 
det. I en bilaga redovisas en genomgång av andra länders insatser när det 
gäller att bedöma behovet av framtida bostadsbyggande.  
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Centrala begrepp och definitioner 

I detta kapitel ska vi återknyta till formuleringarna i Boverkets uppdrag 
som redogjordes för i förra kapitlet, liksom det faktum att Boverket gjort 
byggbehovsprognoser sedan ett par decennier tillbaka och reda ut ett an-
tal centrala begrepp. I regeringsuppdraget framgår att Boverket ska lämna 
förslag till hur framtagandet av återkommande bedömningar av bostads-
byggnadsbehovet i hela landet ska organiseras, finansieras och regleras. 
Boverket har sedan 1995 gjort analyser av det framtida behovet av bostä-
der i form av långsiktiga regionala byggbehovsprognoser. Dessa begrepp 
är väldigt centrala samtidigt som de inte är helt intuitiva eller har en-
tydliga och vedertagna allmängiltiga definitioner varför vi i det följande 
ska diskutera dessa begrepp ett efter ett enligt följande: 

• behov 

• prognos 

• bostadsbyggande 

• bostadsmarknad 

• prognoshorisont 

• bedömning. 

Behov 
Behov är ett abstrakt begrepp som saknar en allmängiltig definition och 
som därför är beroende av sitt sammanhang. Alla typer av sociala behov 
är i grunden normativa, även behovet av bostäder.1 Utgångspunkten är 
därför många gånger ett bostadspolitiskt mål som till exempel omfattar 
definitionen av en kvalitativ nivå på bostäder med lägsta acceptabla stan-
dard. De som bor i bostäder som inte uppfyller standarden är således i 
behov av en bostad (DCLG, 2010a; Ruud m.fl., 2013). 

Det väsentliga att konstatera är att det saknas en entydig definition av vad 
ett bostadsbehov är, men att det är nödvändigt att vara väldigt tydlig med 
hur ett bostadsbehov är definierat i det sammanhang det används.  

                                                 
1 Förenta Nationerna definierar bostadsbehov som antalet bostäder som behöver bygg-
gas/byggas om för att bostadsstandarden, vid en viss tidpunkt, ska motsvara nationellt 
fastslagna standarder samt de bostäder som behöver tillkomma för att denna standard be-
hålls över en given tidsperiod (Marquez m.fl., 2010). 
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Boverkets utgångspunkt i sina byggbehovsanalyser2 har utgått från  
antagandet att varje hushåll behöver en bostad och i kapitel fyra i Bover-
ket (2015) redogörs utförligare för denna definition av begreppet bo-
stadsbehov.3 Således har Boverkets prognoser en demografisk utgångs-
punkt och behovet av bostäder bestäms av flera samverkande faktorer där 
befolkningsmängd, ålderssammansättning, hushållsstorlek och hushålls-
sammansättning är grundläggande förutsättningar.4 Den ekonomiska ut-
vecklingen och hushållens ekonomiska förutsättningar samt hur bostads-
konsumtionen värderas i förhållande till annan konsumtion med hänsyn 
till bostadskostnaderna är viktiga förutsättningar för hur många bostäder 
som sedan kan efterfrågas av hushållen.5 En efterfrågeanalys och en be-
hovsanalys svarar på olika frågor och båda är berättigade men det är vik-
tigt att vara medveten om skillnaden.6 

De bostäder som behövs kommer inte att uppföras om inte de nya bostä-
derna också kan efterfrågas till aktuella pris- och hyresnivåer. Finns inte 
efterfrågan till rådande marknadspriser kommer bostadsbyggandet inte 
till stånd vilket kan leda till problem för både de individer som drabbas 
och för samhället i stort. Problemen inbegriper att de makroekonomiska 
riskerna ökar och den ekonomiska tillväxten hålls tillbaka genom att bo-
stadsbristen medför problem för arbetsmarknaden. Bostadsbrist medför 
även att unga får problem att etablera sig vilket får konsekvenser som 
uppskjuten familjebildning och en osäker boendesituation (Cornwall 
Local Plan, 2013). Utöver ekonomiska problem kan olika typer av sociala 
problem uppstå som en konsekvens om bostadsbyggandet inte kan svara 
upp mot de behov som finns. Trångboddheten ökar liksom de sociala och 
ekonomiska klyftorna mellan ”insiders” och ”outsiders” på bostadsmark-
naden (Barker, 2004). Om behoven är större än tillskottet av nya bostäder 
uppstår således ett underskott av bostäder som får negativa konsekvenser 

                                                 
2 Frågeställningen är vilket antal nya bostäder som kommer att behövas i framtiden för att 
uppfylla det kvantitativa behovet givet vissa utgångspunkter och antaganden. 
3 Bengtsson (1992, sid. 51-64) diskuterar utförligt olika definitioner av individuella och 
samhälleliga behov.  
4 I litteraturen förekommer andra metoder – se bilaga 1. I en del andra länder använder 
man hushållsprognoser som baseras exempelvis på arbetsmarknaden och ekonomins ut-
veckling. 
5 Ekonomiska faktorer beaktas dock indirekt även när det gäller bostadsbehov då inkoms-
ter och priser påverkar antagandena både när det gäller befolkningsutveckling och hus-
hållssammansättning.  
6 Den faktiska bostadsefterfrågan beror av marknadsförutsättningarna och kan både över-
stiga eller understiga det kvantitativa byggbehovet. Det är exempelvis troligt att det före-
ligger en bostadsefterfrågan även när antalet hushåll är oförändrat och där inga föränd-
ringar i det befintliga bostadsbeståndet sker. Människor kan vilja bo annorlunda än vad de 
gör idag och än vad det befintliga bostadsbeståndet ger möjlighet till. Omvänt kan till ex-
empel höga bostadspriser medföra en låg eller obefintlig efterfrågan trots att det finns ett 
kvantitativt behov av fler bostäder. Se avsnitt 4.1 och 7.5 i Boverket (2015). 
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till följd.7 Detta återspeglas i det gällande bostadspolitiska målet: Lång-
siktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan 
möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Frågan om hur stort 
det framtida behovet av bostäder är, samt var detta behov är lokaliserat, 
är således av stor betydelse för samhällsekonomin, även om bostäder på 
en marknad produceras för efterfrågan och inte i förhållande till behoven.  
Detta behov bör enligt Boverkets uppfattning beräknas utifrån demo-
grafisk utveckling. 

Prognos 
Ordet prognos härleds från grekiskans pro = förut och gnosis = kunskap 
och betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp. Den vanliga tolk-
ningen är att en prognos innebär en framtidsbedömning eller förutsägelse 
om kommande utveckling för en viss variabel. Som allmän statistisk term 
är prognos eller framskrivning en bestämning av värdet på en statistisk 
storhet vid någon framtida tidpunkt (Nationalencyklopedin, 2016a). En 
förutsättning för att prognoser ska vara motiverade är att de kan påverka 
beslutsfattande. Om inga beslut ska fattas kan prognoser inte motiveras 
på ekonomiska grunder. Detsamma gäller även om ett beslut redan fattats 
och inte kan förändras.8 

Prognoser görs inom många olika områden; till exempel väderlekspro-
gnoser, medicinska prognoser angående framtida sjukdomsförlopp, eko-
nomiska prognoser rörande konjunkturens utveckling eller prisutveckl-
ingen för någon vara eller resurs. Det kan även vara demografiska pro-
gnoser över förväntad befolkning inom ett område vid en viss tidpunkt i 
framtiden. I samtliga dessa fall ligger att prognosen är en förutsägelse om 
vad som sannolikt kommer att inträffa med den variabel man försöker 
prognostisera i framtiden (vilket inte behöver vara detsamma som det 
önskvärda). Det man försöker prognostisera är observerbart och progno-
sen kan således jämföras med det faktiska utfallet och därigenom kan och 
bör både prognosen och prognosmetoden utvärderas ex post.  

När det gäller ”byggbehovsprognoser” förhåller det sig litet annorlunda. 
Dels eftersom att behov är ett subjektivt begrepp som vi nyss konstaterat. 
Det gör att det därigenom är mer abstrakt och svårare att observera och 

                                                 
7 Det omvända förhållandet gäller också, dvs. om byggandet överstiger behoven får det 
också negativa effekter för samhället – se Rönnberg (2002) angående vad som hände i 
Sverige under 1990-talet. 
8 Mer om detta med bakgrund och problemformulering, liksom det mesta som har med 
prognosarbete att göra, kan läsas i den omfattande forskningssammanställningen ”Princip-
les of Forecasting” (Armstrong (red), 2001). Betydelsen av att prognosarbetet sker med ett 
syfte framgår också i Fischhoff (2001). 
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därmed utvärdera. Dels genom att en del av syftet handlar om att förhålla 
sig till prognosen och vid behov försöka påverka det verkliga utfallet. 
Byggbehovsprognosen har således likheter med scenarier där det handlar 
om en beräkning av effekter på något (i detta fall antalet nya bostäder) 
under vissa givna utgångspunkter och antaganden. 

Ett scenario kan beskrivas som en ”story om vad som hände i framtiden”. 
Den utgörs ofta av en systematisk beskrivning av en möjlig framtida situ-
ation och av en tänkbar utveckling från dagens tillstånd till den beskrivna 
situationen. Scenarier försöker vanligen i förenklad form ge en bild av 
helheten och av sambanden mellan olika samhällssektorer, ofta med bi-
drag från många kunskapsområden. För att belysa utvecklingsmöjligheter 
arbetar man inte sällan med flera alternativa scenarier (Nationalencyklo-
pedin, 2016b). 

Till skillnad från prognoser baseras scenarier på ett antal centrala, men 
samtidigt förenklade, antaganden om framtiden. Dessa antaganden behö-
ver inte nödvändigtvis vara de mest sannolika. Däremot förutsätts att 
dessa antaganden kan uppfyllas under scenarioperioden trots att så inte 
nödvändigtvis varit fallet tidigare. I stället är det huvudsakliga syftet med 
scenariot att utgöra en utgångspunkt för policyanalys baserad på alterna-
tiva beräkningar av makroekonomisk eller annan utveckling för en fram-
tida tidsperiod. Eftersom scenariot baseras på transparenta antaganden 
kan alternativa scenarier beräknas genom att ändra ett eller flera av de  
antaganden som huvudscenariot baseras på.  

En annan skiljelinje förutom den konceptuella handlar om tidsperiodens 
längd och graden av osäkerhet som är inblandad. Att dra en skiljelinje 
mellan prognoser och scenarier efter ungefär två år är ett arbetssätt som 
förekommer exempelvis vid OECD, IMF och EU-kommissionen. Det 
huvudsakliga skälet till att inte försöka göra prognoser med en längre ho-
risont är att osäkerheten blir för stor – det är till exempel svårt att bedöma 
hur konjunkturen utvecklas på mer än ett till två års sikt. Här kan också 
nämnas att Migrationsverket från att tidigare ha benämnt sina bedöm-
ningar för prognoser över antalet asylsökande, främst utifrån ett huvud-
scenario, numera gått över till att poängtera att de har flera scenarier och 
att det endast är innevarande och påföljande år som kallas prognosperiod 
medan de efterföljande åren kallas hypotetiska scenarier. Prognosen och 
de hypotetiska scenarierna tas fram som ett prognosintervall med en lägre 
och en övre gräns och ett huvudscenario som ligger någonstans inom in-
tervallet. Vart huvudscenariot ligger baseras på bedömd sannolikhet för 
olika utfall – ett försök att ytterligare betona den osäkerhet som föreligger 
i att förutse framtida utveckling på området. 
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Alla prognoser är förenade med osäkerhet – ett faktum som inte nog kan 
betonas. Befolkningsprognoser handlar om människor vars handlande 
påverkas av händelser i omvärlden och prognoserna sträcker sig långt 
fram i tiden vilket medför att estimaten mer ger en indikation om riktning 
snarare än exakt prediktion. Byggbehovsprognoserna ska ses som scena-
rier som tagits fram under vissa givna antaganden snarare än  
förutsägelser om hur det kommer att bli i framtiden.9  

Syftet är således inte att byggbehovsprognosen ska förutsäga det faktiska 
utfallet utan att prognosen ska ge en bild – ett scenario – som besluts-
fattare och andra aktörer kan förhålla sig till och sedan reagera och agera 
utifrån. Poängen med prognosen är att den ska beskriva vad som sanno-
likt inträffar under vissa förutsättningar.  

De antaganden och förutsättningar som en byggbehovsprognos bör utgå 
ifrån gäller framför allt följande områden: 

• befolkningens utveckling 

• hushållsbildningen 

• bostadsbeståndets utveckling 

• avgränsningen av en bostadsmarknad. 

Baserat på specificerade antaganden på bland annat dessa områden görs 
sedan en beräkning av det framtida behovet av nya bostäder. Vilka anta-
ganden som Boverket föreslår kommer att behandlas i kapitel fyra, men 
mer kring utgångspunkter och antaganden i Boverkets tidigare prognoser 
finns att läsa i kapitel fem i Boverket (2015). Utan att gå in på Boverkets 
förslag redan här kan det konstateras att om antagandena ändras, till ex-
empel att man antar ett annorlunda hushållsbildningsmönster. Då leder 
det också till att det beräknade byggbehovet blir ett annat. Om verklig-
heten visar sig bli en annan än som antagits, till exempel att befolknings-
utvecklingen blir större eller mindre än som antagits, då blir också antalet 
bostäder som faktiskt behövs ett annat än det som prognostiserats vilket 
återigen pekar på den osäkerhet som råder och den försiktighet som bör 

                                                 
9 Dock förtjänar det att påtalas att osäkerheten är större på några års sikt då säkerheten i 
behovsprognosen för de par-tre närmaste åren får bedömas som förhållandevis hög. Detta 
beror på att vi vet vad som redan har hänt och har en bra bild över vad som kommer att 
hända de allra närmaste åren. Det latenta bostadsbehovet är ett faktum och den förväntade 
befolkningsökningen i år och nästa år beror till hög grad av de asylsökande som redan 
finns i Migrationsverkets inskrivningssystem och som kommer beviljas asyl den närmaste 
tiden även om det finns viss osäkerhet inblandad även i denna process. 
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iakttas i tolkningen av resultaten.10 Betydelsen av att utvecklingen följs 
ingående och kontinuerligt är också uppenbar. 

Det abstrakta begreppet behov medför också att en byggbehovsprognos är 
svår att i efterhand utvärdera som ”rätt” eller ”fel” då ”behoven” oftast 
inte är konkret observer- eller summeringsbara.11 Det som kan göras är 
att  
explicit titta på hur befolkningsutvecklingen faktiskt blev och jämföra det 
faktiska byggandet med den hushållsutveckling som borde ha genererats 
av den verkliga befolkningsutvecklingen givet de antaganden om hus-
hållsbildning som gjorts. Effekten om byggandet understiger behoven 
kan om den är stor observeras om än inte i detalj exakt kvantifieras.12 

Även om en byggbehovsprognos är förenad med osäkerhet, och att resul-
taten därför ska tolkas med stor försiktighet, är det viktigt att prognoser 
över det framtida bostadsbyggnadsbehovet ändå görs. Tidigare argumen-
terades för att behovet är viktigt och det är därför väsentligt att samhället 
har en bild över det framtida bostadsbyggnadsbehovet, även om bostads-
byggandet reagerar på efterfrågan. Framför allt är det nödvändigt som ut-
gångspunkt i många olika planeringssammanhang. Bostadsproduktion är 
en tidskrävande process och alla inblandade aktörer måste ha utgångs-
punkter att basera respektive verksamhets planering på. Byggherrar måste 
planera sin verksamhet liksom kommuner som också har annan verksam-
het som påverkas av bostadsbyggandet och som också måste planeras för. 
Även staten och andra offentliga aktörer behöver en bild över framtiden 
för att kunna planera och agera i frågor som både direkt och indirekt 
sammanhänger med bostadsmarknaden. Även om bostäder produceras på 
marknadens villkor och är resultatet av utbud och efterfrågan behövs 
uppskattningar av hur de framtida bostadsbehoven ser ut för att för bo-
stadsbyggandets nödvändiga förutsättningar ska kunna planeras och di-
mensioneras.13 Även i särskilt turbulenta tider när osäkerheten om fram-
tiden är än högre än vanligt är det behövligt med beräkningar av framtida 

                                                 
10 Det finns även andra osäkerhetsfaktorer än befolkningsutvecklingen framöver som kan 
komma att påverka behovet av nya bostäder och i kapitel 7 i Boverket (2015) ägnas stort 
utrymme åt att diskutera ett antal sådana faktorer och till att betona hur en byggbehovs-
prognos ska bedömas och att stor försiktighet måste iakttas i tolkningen av resultaten. 
11 Ett annat skäl till att en utvärdering är vansklig är att utfallet delvis är påverkbart ge-
nom exempelvis politiska insatser som kan påverka det verkliga utfallet i någon önskvärd 
riktning. 
12 Ökad trångboddhet, svårigheter för ungdomar att flytta hemifrån och en generell trög-
rörlighet på bostadsmarknaden samt svårigheter att få tag i en bostad är några av de tyd-
ligaste signalerna. 
13 Till exempel planläggning av mark för bostadsbyggande, dimensionering av utbildning 
av arbetskraft och planering av annan nödvändig infrastruktur såsom vägar, skolor och 
annan service. 
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bostadsbyggnadsbehov, men att resultaten ska tolkas med ett ännu större 
mått av försiktighet. 

Utöver underlag för planering av framtida insatser på olika områden  
tjänar byggbehovsprognoserna funktionen av ett scenario. Detta scenario 
kan framför allt regionala och lokala aktörer reagera på och agera utifrån 
ifall man önskar uppnå en annan utveckling än den prognosen indikerar. 
Till exempel genom att försöka vidta åtgärder för att öka inflyttningen till 
en region för att motverka prognosticerad befolkningsminskning. 

Sammanfattningsvis ska begreppet ”byggbehovsprognos” inte tolkas som 
en förutsägelse om hur det mest sannolikt kommer att bli utan mer ses 
som ett scenario som är resultatet av en matematisk beräkning under vissa 
givna antaganden och utgångspunkter. I rapporten används därför före-
trädesvis begreppen ”beräkning” och ”scenario”, men ibland även ”bygg-
behovsprognos” och då är det med nyss nämnda innebörd som 
”prognos” ska tolkas. 

Bostadsbyggande 
De byggbehovsprognoser Boverket tidigare gjort har varit prognoser över 
behovet av bostadsbyggande, det vill säga behov av nya bostäder. Dessa 
kan tillkomma antingen genom nyproduktion eller som ett resultat av ett 
nytillskott av bostäder genom ombyggnation. Anledningen till att be-
greppet byggbehov eller bostadsbyggnadsbehov har använts i stället för 
till exempel bostadsbehov är två. 

Den första anledningen är att det som prognostiseras är skillnaden i beho-
vet av bostäder mellan två tidpunkter och inte det totala behovet av 
bostäder i sluttidpunkten vilket blir tolkningen om begreppet bostads-
behov i stället skulle användas. Det är således flödet som är det relevanta 
– inte stocken. 

Den andra anledningen är att med mindre än att det i startpunkten finns 
lediga bostäder för framtida hushåll att utnyttja, och detta beaktas redan i 
prognosmodellen, kommer nya bostäder att behöva tillkomma för att 
svara mot behoven. En av utgångspunkterna i prognosmodellen är att ett 
hushåll behöver en egen bostad. Skulle nya hushåll lösa sina bostads-
behov genom att flytta in i redan bebodd befintlig bostad (som inne-
boende) skulle inte antagandet gälla. Av dessa skäl använder Boverket 
begreppen bostadsbyggnadsbehov eller byggbehov för att signalera att 
det rör sig om en förändring av behoven och att bostäder behöver byggas 
för att möta framtida behov.  
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Bostadsmarknad 
För att kunna studera företeelser på en marknad måste en adekvat mark-
nad avgränsas och definieras. Den nationalekonomiska definitionen av en 
marknad för någon vara eller tjänst är en marknad där konsumenter och 
producenter på denna marknad ställs inför samma förhållanden, det vill 
säga samma utbuds- och efterfrågekurvor och därmed står inför samma 
kostnads- och prisfunktion.14  

Hur en marknad avgränsas beror framför allt på vilken vara eller tjänst 
det handlar om. I dag har marknaden för många varor, inte minst kapital-
varor, utvidgats kraftigt och även om man inte kan tala om en enda 
världsmarknad har gränser för många varor som för inte så länge sedan 
var lokala eller möjligen regionala, nu passerat nationsgränsen till följd 
av teknologisk utveckling och globalisering. Allra längst har denna ut-
veckling gått när det gäller varor som kan levereras elektroniskt (till ex-
empel mjukvaror) men även fysiska varor som behöver fysiskt transporte-
ras kan i dag beställas från utlandet genom ett knapptryck på datorn. Ut-
budet är således inte begränsat ens av den inhemska marknaden. 

Marknadens utbredning begränsas således bland annat av varans eller 
tjänstens möjlighet att förflyttas från producent till konsument. Detta  
leder in på en av varan bostads olika karakteristika – bostadens läges-
beständighet – och det faktum att bostaden i praktiken är i det närmaste 
omöjlig att flytta. Marknadens avgränsning beror i detta fall inte av möj-
ligheten att skicka varan utan av att konsumera varan relativt övrig kon-
sumtion och aktuell livsstil. 

Utöver lägesbeständigheten påverkas bostadsmarknadens avgränsning av 
konsumenternas preferenser, vilket har med en annan av bostadens inne-
boende karakteristikor att göra – heterogeniteten. Definitionen av en bo-
stadsmarknad är individuellt betingad då olika hushåll har sin egen av-
gränsning av vilken del av bostadsutbudet som är relevant för den en-
skilde. Ser man det i ett mer övergripande marknadsperspektiv är det 
ändå klart att den geografiska avgränsningen kan skilja sig väsentligt åt 
mellan olika områden. I vissa fall kanske det till exempel är rimligt att 
tala om en enskild kommun som bestående av flera bostadsmarknader. 
Det fordras särskilda studier för mer exakta definitioner av enskilda bo-
stadsmarknaders avgränsningar.15  

                                                 
14 Se exempelvis Parkin m.fl. (2007). 
15 Se DCLG (2010b), Hincks och Wong (2010) eller Haas och Osland (2014). Se även 
Magnusson (1994, sid. 97) som innehåller en förteckning över ett antal arbeten som be-
handlar avgränsningen av delbostadsmarknader. 
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Principiellt bör en bedömning av det framtida bostadsbyggnadsbehovet 
utgå från en bostadsmarknad som avgränsats på ett för ändamålet relevant 
sätt. I Boverkets uppdrag framgår att hänsyn ska tas till behovet i olika 
delar av landet och att sambandet mellan bostadsmarknad och arbets-
marknad ska ligga till grund för Boverkets förslag på geografisk indel-
ning av bostadsbyggnadsbehovet (se bilaga två). 

Bostadsmarknadens avgränsning har två implikationer när det gäller 
byggbehovet. Det första och uppenbara är att det möjliggör att svara upp 
mot önskemålet att behovet ska kunna fördelas över landet och således 
redovisas separat för respektive aktuell bostadsmarknad. När det gäller 
beräkningen av ett nationellt byggbehov är en geografisk avgränsning av 
bostadsmarknaderna nödvändig då inte samma utbuds- och efterfråge-
villkor gäller över hela landet och en analys direkt på nationell nivå 
skulle således bortse från denna verklighet vilket skulle innebära att  
behoven underskattas.16 En vanlig teoretisk utgångspunkt för avgränsning 
av en bostadsmarknad är att inte låta sig begränsas av en administrativ 
avgränsning (till exempel en kommungräns) utan i stället använda en 
funktionell avgränsning även om studier ibland styrs av tillgången på data 
och använder en administrativ avgränsning. 

Avslutningsvis kan konstateras att det är väsentligt för tolkningen av re-
sultaten att bostadsmarknader definieras och avgränsas. Det är viktigt att 
utgångspunkten är evidensbaserad och inte låter sig styras av först och 
främst praktiska aspekter såsom tillgång på data. Boverket har valt att till-
lämpa en funktionell avgränsning av bostadsmarknaderna genom att ta 
utgångspunkt i arbetsmarknadsregioner. Boverkets uppfattning är att bo-
stadsmarknaders avgränsning bör ta sin utgångspunkt i möjligheten att bo 
och arbeta i samma region och således att bostadsmarknaden kan approx-
imeras av arbetsmarknadsregioner. En arbetsmarknadsregion är en region 
inom vilken människor kan både bo och arbeta utan att behöva göra allt-
för tidsödande resor. Vi antar att dessa områden därmed kan anses ap-
proximera regionala bostadsmarknader.17  

Prognoshorisont 
Boverkets tidigare byggbehovsprognoser har haft en tidshorisont från ett 
decennium till uppemot det dubbla även om tidsperioden ibland också de-

                                                 
16 Ett underskott av bostäder i en region skulle elimineras av ett överskott i en annan reg-
ion vilket leder fel då substituterbarheten saknas.  
17 Om man generaliserar kan man sannolikt anta att hushållens ålder spelar roll för hur re-
levant approximationen arbetsmarknad – bostadsmarknad är. Ungdomar, studenter och 
äldre kan tänkas ha en snävare definition av bostadsmarknad än övriga hushållskategorier 
på grund av lägre lokal rörlighet av bland annat ekonomiska skäl. 
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lats upp i delperioder. Det finns goda skäl till att prognoshorisonten i ti-
digare analyser varit relativt lång.  

Framför allt medför bostäders långa livslängd, deras lägesbeständighet 
och karaktären av nödvändighetsvara som dessutom är resurskrävande att 
producera, att långsiktiga analyser är påkallade. Ett annat skäl till att  
prognosen bör vara långsiktig sammanhänger med produktionsprocessen 
– bostäder tar relativt lång tid att planera och producera. Allt detta inne-
bär att bostadsmarknadens olika processer, i synnerhet när det handlar om 
nyproduktion, är att betrakta som tämligen trögrörliga. Detta bidrar till att 
ett jämviktstillstånd inte alltid kännetecknar just bostadsmarknaden. En 
viktig poäng med analysens relativt långsiktiga perspektiv är också att det 
är de långsiktiga nivåerna som är de intressanta och inte enstaka års  
observationer.  

Att bostadsmarknaden präglas av långsiktig ekonomisk hållbarhet är  
väsentligt för samtliga aktörer på bostadsmarknaden och således av stor 
vikt vid utformandet av de spelregler som gäller på marknaden och just 
långsiktigheten betonas också av regeringen i både delmålet för bostads-
politiken liksom i delmålet för byggandet. Om bostadsinvesteringar styrs 
av kortsiktiga marknadsförhållanden som sedan, i ett längre perspektiv, 
visar sig felaktiga kan detta ge betydande samhällsekonomiska förluster 
som följd. Bostäder är långlivade varor och en bostadsproduktion som 
präglas av flexibilitet och långsiktighet är därför angelägen. Det sam-
hällsekonomiska behovet av en byggbehovsprognos och att denna bör 
vara långsiktig, torde således vara uppenbar.  

Samtidigt som flera faktorer talar för en tämligen lång tidshorisont för 
byggbehovsprognoser innebär den osäkra verkligheten att det i praktiken 
handlar om en trade-off – som med många andra prognosområden är pro-
gnosavvikelsen i befolkningsprognoser (och därmed också i byggbehovs-
prognoser) positivt korrelerad med prognoshorisonten. Befolknings-
prognoser är säkrare på kort än på lång sikt och prognosavvikelsen är sär-
skilt tilltagande i perioder där befolkningen ökar eller minskar i relativt 
snabb takt. Vi kommer att återkomma till just detta samband i nästa kapi-
tel och på andra håll i rapporten diskuteras osäkerheten i skenet av rå-
dande situation i Sverige idag när det gäller befolkningsförändringens hi-
storiskt höga takt. 

Poängen för nu är att tidshorisonten bör vara relativt lång och att punkt-
estimat och enstaka års observationer därmed är av relativt ringa intresse 
när det gäller byggbehovsprognoser. Samtidigt ökar osäkerheten om den 
framtida utvecklingen med tidshorisonten vilket symboliserar den avväg-
ning som prognosmakare ställs inför.  
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Bedömning 
Uppdraget går ut på att lämna förslag till hur bedömningar av bostads-
byggnadsbehovet i hela landet ska göras. En del av dessa bedömningar 
föreslås utgöra beräkningar i form av byggbehovsprognoser som bygger 
på ett antal antaganden. Till detta föreslås ytterligare underlag tillföras, 
vilket tillsammans med beräkningarna analyseras för att sammantaget ut-
göra Boverkets samlade bedömning av det framtida bostadsbyggnadsbe-
hovet, nationellt och regionalt. 

Boverkets bedömning av bostadsbyggnadsbehovet föreslås omfatta mer 
än ”bara” regionala byggbehovsprognoser, då beräkningarna bara utgör 
en del av den totala bedömningen. Avsikten är att öka användbarheten av 
analyserna och även bättre kunna belysa den osäkerhet om framtiden som 
råder. Dessutom ligger i denna utvidgade analys också att kontinuerligt 
utvärdera den tillämpade beräkningsmodellen liksom bedömningsme-
toder i övrigt samt att anpassa analyserna till rådande marknadsläge och 
aktuella policybehov. 

Efter denna genomgång av ett antal centrala begrepp ska vi i nästa kapitel 
titta på hur förutsättningarna för en användbar prognos ser ut när det gäl-
ler beräkningsmodellens mest fundamentala utgångspunkt – hur befolk-
ningen kommer att utvecklas i framtiden.  
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Beräkningar av bostadsbyggnads-
behovet – problem och möjligheter 

Som diskuterats i föregående kapitel är det Boverkets uppfattning att en 
beräkning av det framtida bostadsbyggnadsbehovet ska beräknas med ut-
gångspunkt i demografiska faktorer.18 Bostadsbyggnadsbehovet  
bestäms således av en rad samverkande faktorer som befolkningsföränd-
ringar och förändringar i befolkningens åldersstruktur, men även av  
förändringar i hushållsstorlek och hushållssammansättning. För att be-
döma bostadsbyggnadsbehovet på mer disaggregerad nivå än riket som 
helhet behövs även information om befolkningens förväntade flyttmöns-
ter. Utgångspunkten för bedömningar av ett framtida bostadsbyggnads-
behov måste därför vara regionala befolkningsprognoser. 

Innevarande kapitel inleds med att övergripande beskriva de faktorer som 
påverkar befolkningsutvecklingen. Därefter diskuteras befolknings-
prognoser, framför allt de osäkerheter som finns vad gäller dessa progno-
ser. Dessa osäkerhetsfaktorer sätter en begränsning för hur långtgående 
slutsatser man bör dra rörande bedömningar av det framtida bostads-
byggnadsbehovet beräknat med utgångspunkt i dessa prognoser. Kapitlet 
avslutas med att övergripande beskriva vilka möjligheter som, trots osä-
kerheten, finns att med befolkningsprognoserna som bas göra bedöm-
ningar över det framtida bostadsbyggnadsbehovet. 

Folkmängdens förändringar 
Folkmängdens förändring inom ett visst avgränsat geografiskt område  
beräknas genom att addera differensen mellan antalet födda och döda 
(den så kallade naturliga folkökningen eller födelseöverskottet) och diffe-
rensen mellan invandring och utvandring (nettomigrationen). Detta ger 
den totala befolkningsförändringen. 

I figur 1 illustreras befolkningsförändringarna i Sverige sedan mitten av 
förra seklet. Redan denna figur – med de tvära och snabba kasten i kur-
vorna – ger en indikation om att det kan vara svårt att förutse framtida be-
folkningsförändringar.  

 

                                                 
18 Det finns ytterligare faktorer som påverkar det framtida bostadsbyggnadsbehovet 
såsom framtida förändringar i dagens bostadsbestånd. Vi återkommer till dessa faktorer i 
nästa kapitel. 
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Figur 1. Befolkningsförändringar 1950–2015 

Källa: SCB 
 

När det kommer till att beräkna ett framtida bostadsbyggnadsbehov är det 
inte alla komponenter i befolkningsförändringen som är av lika stor bety-
delse. Åtminstone på kort till medellång sikt påverkar antalet födda inte 
bostadsbyggnadsbehovet. Antalet döda, invandrade och utvandrade på-
verkar dock behovet. Ytterligare en variabel måste dock läggas till – anta-
let unga som är i stånd att skaffa sin första egna bostad.19 Bostadsbygg-
nadsbehovet beror således av: (i) antalet döda, (ii) antalet invandrare, (iii) 
antalet utvandrare, samt (iv) antalet debutanter på bostadsmarknaden. Ut-
vecklingen av dessa variabler illustreras i figur 2.  

Det är igen värt att tydliggöra att det är förändringar i befolkningen över 
tid som är viktiga när det gäller att bedöma ett framtida bostadsbygg-
nadsbehov. Med andra ord påverkas bostadsbyggnadsbehovet av 
in- och utflödet av människor och hushåll på bostadsmarknaden.  

Vilket illustreras tydligt i figur 2 finns det några av dessa variabler som är 
stabila eller rör sig i längre vågor – dessa variabler är relativt lätta att 
prognosticera. Men framförallt invandringen – och även i viss mån  
utvandringen, som, åtminstone delvis, är en funktion av invandringen – 
rör sig snabbt och till synes oförutsägbart.  

 

                                                 
19 Antalet debutanter på bostadsmarknaden approximeras här av antalet 21-åringar i be-
folkningen – medianåldern för flytt från föräldrahemmet var år 2013 drygt 21 år för kvin-
nor och 21,8 år för män (SCB, 2015a).  
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Figur 2. Befolkningsförändringar 1975–2015 

  
Källa: SCB 

Befolkningsprognoser och faktiskt utfall 
Vilket framgått av föregående avsnitt är det således inte enkelt att  
prognosticera vissa delar av den framtida befolkningsförändringen. Låt 
oss börja med att diskutera befolkningsprognoser ur ett riksperspektiv – 
då behöver vi följaktligen inte ta hänsyn till den inrikes migrationen.   

Vi har jämfört SCB:s årliga befolkningsprognoser sedan år 2000, på riks-
nivå, med det faktiska utfallet. Som redan nämnts är det förändringar i 
befolkningen som är det intressanta ur byggbehovssynpunkt. Jämförelsen 
är således gjord utifrån befolkningsförändringen under en viss tidsperiod, 
inte hur stor avvikelsen i den totala folkmängden är vid prognosens slut-
punkt. Vilket framgår från tabell 1 blir osäkerheten större ju längre tids-
horisont prognosen görs på. På tio års sikt är den genomsnittliga årliga 
avvikelsen mellan prognosen och det faktiska utfallet cirka 30 000 perso-
ner per år.20 I procentuella termer var avvikelsen närmare 100 procent. En 
enkel tumregel säger att 30 000 nya invånare genererar ett byggbehov på 
cirka 18 000 bostäder.  

Som synes i tabellen finns avvikelser även på kortare tidshorisonter. På så 
pass kort prognosperiod som två till tre år uppgår avvikelserna till 20-30 
procent. Även om man kan öka precisionen betydligt genom att förkorta 
prognoshorisonten anser Boverket att en relativt lång prognos-horisont 
bör användas. En bedömning av bostadsbyggnadsbehovet måste göras på 

                                                 
20 Det kan vara värt att notera att i samtliga sju tioårsprognoser underskattades det fak-
tiska antalet individer. 
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relativt lång sikt bland annat eftersom planering och byggande av nya bo-
städer ofta är en lång process. 

Tabell 1. Jämförelse mellan faktisk och prognosticerad total befolkningsökning 

 Genomsnittlig årlig abso-
lut avvikelse (antal) 

Genomsnittlig årlig absolut 
avvikelse (procent) 

Prognos på 10 års 
sikt (2000-2006) 

29 537 99 

Prognos på 8 års 
sikt (2000-2008) 

26 735 80 

Prognos på 5 års 
sikt (2000-2011) 

18 788 49 

Prognos på 3 års 
sikt (2000-2013) 

11 154 29 

Prognos på 2 års 
sikt (2000-2014) 

8 769 22 

Prognos på 1 års 
sikt (2000-2015) 

7 612 14 

Källa: SCB samt egna beräkningar 
Not: Årtalen inom parentes är startåret för första och sista prognos ingående i 
jämförelsen. 
 

Vissa delar av befolkningsförändringarna är dock inte särskilt besvärliga 
att prognosticera ens på tio års (eller längre) sikt. Som synes från figur 1 
varierar antalet döda inte särdeles mycket över tiden. I tabell 2 ser vi att 
avvikelsen från prognosen är cirka en procent på ett års sikt och runt två 
procent på tio års sikt. Detta är således inte någon stor källa till avvikelser 
från prognoserna. 

Tabell 2. Jämförelse mellan faktiskt och prognosticerat antal döda 

 Genomsnittlig årlig abso-
lut avvikelse (antal) 

Genomsnittlig årlig absolut 
avvikelse (procent) 

Prognos på 10 års 
sikt (2002-2006) 

1 678 2  

Prognos på 1 års 
sikt (2002-2015) 

1 168 1 

Källa: SCB samt egna beräkningar 
Not: Årtalen inom parentes är startåret för första och sista prognos ingående i 
jämförelsen. 
 

Antalet ungdomar är inte heller särskilt problematiskt att prognosticera. 
Som synes från tabell 3 är avvikelserna på tio års sikt marginella. 
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Tabell 3. Jämförelse mellan faktiskt och prognosticerat antal 21-åringar 

 Genomsnittlig årlig abso-
lut avvikelse (antal) 

Genomsnittlig årlig absolut 
avvikelse (procent) 

Prognos på 10 års 
sikt (2002-2006) 

1 484 1 

Prognos på 1 års 
sikt (2002-2015) 

203 0 

Källa: SCB samt egna beräkningar 
Not: Årtalen inom parentes är startåret för första och sista prognos ingående i 
jämförelsen. 
 

Såväl förändringar i antalet döda som i antalet unga beräknas med hjälp 
av matematiska modeller, och som synes med stor precision även på rela-
tivt lång sikt. 

Den största svårigheten då det gäller att prognosticera den framtida  
befolkningen är migrationen och framförallt då asylinvandringen samt 
medföljande anhöriginvandring. Migrationen till och från Sverige har un-
der de senaste åren varit högre än vid någon tidigare tidpunkt i historien. 
Variationer i migrationen är ofta mycket svåra att förutspå och sker fört-
rädesvis hastigt och ofta utan förvarning. Det är även ett faktum att såväl 
Sveriges som EU:s migrationspolitik i stor utsträckning är avgörande för 
hur många som invandrar till Sverige. Under de närmaste åren bedömer 
SCB att invandringen kommer formas av konflikter och den socioeko-
nomiska situationen i omvärlden. Framförallt bedöms det pågående in-
bördeskriget i Syrien påverka migrationen till Sverige. Hur många som 
förväntas söka skydd i Sverige i framtiden  
bedöms dock vara svårt att förutse.21 

I tabell 4 framgår att prognosavvikelsen i nettomigrationen utgör den  
absolut största delen av den totala prognosavvikelsen. På lång sikt (åtta–
tio år) beror cirka 75 procent på avvikelser i nettomigrationen. På kortare 
sikt rör det sig om hela 80–90 procent. 

 

 

 

 

                                                 
21 För utförligare diskussioner angående migration se exempelvis SCB (2016a, 2015b) 
och Migrationsverket (2016). 
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Tabell 4. Jämförelse mellan faktisk och prognosticerad nettomigration 

 Genomsnittlig årlig abso-
lut avvikelse (antal) 

Genomsnittlig årlig absolut 
avvikelse (procent) 

Prognos på 10 års 
sikt (2002-2006) 

21 828 78 

Prognos på 8 års 
sikt (2002-2008) 

21 188 72 

Prognos på 5 års 
sikt (2002-2011) 

15 984 48 

Prognos på 3 års 
sikt (2002-2013) 

9 502 26 

Prognos på 2 års 
sikt (2002-2014) 

7 139 19 

Prognos på 1 års 
sikt (2002-2015) 

7 174 14 

Källa: SCB samt egna beräkningar 
Not: Årtalen inom parentes är startåret för första och sista prognos ingående i 
jämförelsen. 
 

Det kan avslutningsvis konstateras att prognosavvikelsen i förhållande till 
prognosen över den totala folkmängden är relativt liten men prognos-
avvikelsen i förhållande till befolkningsförändringen är mycket större. I 
många sammanhang är det en prognos över folkmängden vid en given 
tidpunkt som är det intressanta men för Boverkets beräkningar över ett 
framtida bostadsbyggnadsbehov är det, som tidigare nämnts, befolknings-
förändringen som är det centrala. En stor prognosavvikelse innebär 
följaktligen ett stort felprognosticerat framtida byggbehov. Detta medför 
att beräkningar över ett framtida byggbehov bör tolkas med stor försik-
tighet. 

Frågan är huruvida detta är ett problem som är oöverkomligt – eller går 
det att göra mer träffsäkra prognoser? Boverket kan inte bedöma detta, 
men kan konstatera att den akademiska litteraturen ger en viss vägled-
ning. Det kan konstateras att: (i) prognosavvikelsen minskar med storle-
ken på populationen, (ii) populationer som förändras snabbt är svårare att 
prognosticera än mer stabila befolkningar och (iii) träffsäkerheten mins-
kar när prognoshorisonten ökar.22 

                                                 
22 Se kapitel 4 och Armstrong (2001). 

309



En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet 25 

 Boverket 

Vi kan konstatera att bättre träffsäkerhet i prognoserna vore eftersträ-
vansvärt, men verkligheten innebär sannolikt att en framtida osäkerhet 
alltid kommer att finnas.23 

Regionala befolkningsprognoser 
I Boverkets uppdrag ingår att föreslå på vilken geografisk nivå bostads-
byggnadsbehovet ska bedömas. Vilket diskuterades i föregående kapitel 
finns det två skäl till att behovet ska beräknas på någon mer disaggrege-
rad nivå än hela riket. Det kan finnas intresse av att veta hur stort bo-
stadsbyggnadsbehovet beräknas bli i enskilda regioner och den  
totala siffran för riket blir inte korrekt om vi inte tar hänsyn till att riket 
består av regionala bostadsmarknader.24 Då en bedömning sker på en mer 
disaggregerad nivå tillkommer ytterligare en faktor som måste tas i beak-
tande – den inrikes migrationen. Hur människor förväntas flytta inom ri-
ket kommer att påverka det framtida regionala bostadsbyggnadsbehovet.  

Vi ska i detta avsnitt studera de regionala befolkningsprognoser som legat 
till grund för Boverkets två senaste regionala byggbehovsanalyser.25 Vi 
jämför befolkningsprognoserna med det faktiska utfallet. Gemensamt för 
dessa regionala befolkningsprognoser är att SCB:s riksprognos sätter 
ramarna, det vill säga summan av regionernas befolkningsförändringar 
ska var lika med förändringen i SCB:s riksprognos. Däremot skiljer sig 
prognoserna åt när det gäller val av metod. Syftet med denna jämförelse 
är inte att ställa dessa två prognoser mot varandra utan att belysa svårig-
heterna med att prognosticera på mer disaggregerad nivå.26 

Vi har valt att titta på regionerna med störst befolkning. Anledningen till 
det är att dessa regioner täcker den största delen av det totala bostads-
byggnadsbehovet. De regioner vi har tittat på täcker ungefär 75 procent 
av rikets befolkning vid prognosens startpunkt. 

Boverket (2007) innehöll en analys för perioden 2003–2020, men där 
studerades även delperioden 2003–2010 vilket gör det möjligt att i dag 
jämföra den faktiska befolkningsutvecklingen med prognosen. Prognosen 
gjordes på lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) med 81 region-
er.27 Genom att studera de 20 LA-regioner som hade störst befolkning år 

                                                 
23 Anledningen är att det finns gränser för vad som går att beakta i en prognos – mer finns 
att läsa i kapitel 7 i Boverket (2015).  
24 Se föregående kapitel samt Boverket (2015) för en mer ingående diskussion. 
25 Se Boverket (2015, 2007). 
26 Det bör noteras att två olika metoder använts för att göra dessa regionala befolknings-
prognoser. 
27 Befolkningsprognosen Boverket använde gjordes av Inregia, ursprungligen använd till 
Långtidsutredningen 2003. 
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2002 täcker vi drygt 74 procent av rikets befolkning vid utgången av 
2002.28  

Den faktiska befolkningsökningen, på riksnivå, översteg SCB:s prognos 
med 46,2 procent. En ”korrekt” regional prognos borde således konse-
kvent underskatta den faktiska utvecklingen på samma sätt som riks-
prognosen. Som synes från tabell 5 är så inte fallet.  

Tabell 5. Jämförelse mellan Inregias regionala prognoser och faktiskt utfall 

 Befolkning 
2002 

Utfall 
2003-2010 

Prognos 
2003-2010 

Differens Procent 

Stockholm 1 918 673 209 540 121 569 87 971 72,4 

Göteborg 917 505 71 133 67 907 3 226 4,8 

Malmö 647 136 70 509 54 183 16 326 30,1 

Helsingborg 303 868 21 369 13 247 8 122 61,3 

Uppsala 285 546 21 604 18 313 3 291 18,0 

Linköping 242 684 10 705 9 569 1 136 11,9 

Örebro 219 230 9 540 6 115 3 425 56,0 

Trollhättan 202 698 2 202 2 177 25 1,1 

Skövde 176 567 1 532 1 481 51 3,4 

Västerås 175 758 8 108 10 360 -2 252 -21,7 

Norrköping 166 750 5 831 3 912 1 919 49,1 

Kristianstad 165 947 6 375 2 781 3 594 129,3 

Borås 160 283 5 413 4 258 1 155 27,1 

Karlstad 155 898 4 423 3 026 1 397 46,2 

Gävle 153 484 3 267 2 836 431 15,2 

Luleå 149 773 1 103 5 841 -4 738 -81,1 

Falun 149 140 3 192 -226 3 418 * 

Jönköping 147 892 10 255 5 078 5 177 102,0 

Sundsvall 147 177 1 209 -1 474 2 683 * 

Umeå 138 313 7 470 5 011 2 459 49,1 
Källa: Inregia samt egna beräkningar  
 

                                                 
28 Dessa 20 LA-regioner beräknades i prognosen stå för närmare 92 procent av byggbe-
hovet i riket.  
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Som framgår av tabellen varierar skillnaden mellan faktiskt utfall och 
prognos kraftigt. Extremvärdena är Luleå LA där det faktiska utfallet blev 
81 procent lägre än vad som prognosticerades samt Kristianstad LA där 
det verkliga utfallet blev 129 procent högre än prognosen. Det är värt att 
notera att även bland de största regionerna är differenserna stora. Med en 
tumregel om ett behov på 0,6 nya bostäder per ny invånare underskatta-
des exempelvis bostadsbyggnadsbehovet i Stockholms LA med 53 000 
bostäder – motsvarande, i genomsnitt, 6 600 bostäder per år. 

Boverket (2015) byggde på SCB:s kommunala befolkningsprognoser 
som aggregerades till 72 funktionella analysregioner (FA-regioner).29 
Genom att studera de 15 FA-regioner som hade störst befolkning täcker 
vi knappt 76 procent av rikets befolkning vid utgången av 2011.30 Den 
faktiska befolkningsökningen i riket under perioden 2012–2015 översteg 
SCB:s prognos med 8,8 procent. En helt ”korrekt” regional prognos 
borde således konsekvent underskatta den faktiska utvecklingen på 
samma sätt som riksprognosen. Som synes från tabell 6 är så inte fallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Prognosperioden i Boverket (2015) var 2012-2025 men då vi hade tillgång till årliga 
befolkningsprognoser är det möjligt att i dag jämföra prognoserna för 2012-2015 med det 
faktiska utfallet. 
30 Dessa 15 FA-regioner beräknades i prognosen stå för drygt 92 procent av byggbehovet 
i riket under perioden 2012-2025.  
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Tabell 6. Jämförelse mellan SCB:s kommunala prognoser, uppräknade till FA-
regioner, och faktiskt utfall  

 Befolkning 
2011 

Utfall  
2012-2015 

Prognos  
2012-2015 

Differens Procent 

Stockholm 2 475 539 157 600 164 536 -6 936 -4,2 

Malmö 1 084 171 46 329 58 966 -12 637 -21,4 

Göteborg 1 080 203 47 006 47 180 -174 -0,4 

Östergötland 427 409 14 594 11 960 2 634 22,0 

Västerås 231 567 9 148 5 807 3 341 57,5 

Örebro 230 395 8 831 7 383 1 448 19,6 

Karlstad 227 349 4 391 1 747 2 644 151,3 

Jönköping 211 413 7 518 6 344 1 174 18,5 

Trollhättan 199 593 5 043 3 024 2 019 66,8 

Skövde 178 422 4 316 1 966 2 350 119,5 

Kristianstad 172 856 4 477 4 620 -143 -3,1 

Luleå 167 855 2 125 331 1 794 542,0 

Halmstad 167 194 7 416 5 078 2 338 46,0 

Gävle 156 997 4 771 2 682 2 089 77,9 

Eskilstuna 154 892 6 028 5 689 339 6,0 
Källa: SCB samt egna beräkningar 
 

Som framgår av tabellen varierar skillnaden mellan faktiskt utfall och 
prognos även i detta fall kraftigt. Extremvärdena är Malmö FA där det 
faktiska utfallet blev 21 procent lägre än prognosen samt Luleå FA där 
det faktiska utfallet överskred prognosen med hela 542 procent.  

Slutsatsen av denna jämförelse är att den försiktighet som gäller i tolk-
ningen av resultaten på riksnivå, gäller i ännu högre grad när prognoser 
görs på regional nivå. På regional nivå ökar dessutom osäkerheten ytterli-
gare i tider av snabba förändringar och i synnerhet då befolknings-
ökningen främst handlar om invandring.  

I sammanhanget förtjänar det att framhållas – vilket Boverket pekat på i 
tidigare analyser rörande bostadsbyggnadsbehovet – att det på central 
myndighetsnivå inte är möjligt att detaljstudera förhållanden på regional 
och lokal nivå.31 Det kan till exempel gälla att bedöma rimligheten i en 
regional befolkningsprognos. En mer detaljerad kunskap finns alltid att 
                                                 
31 Se föregående kapitel och Boverket (2015). 
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tillgå på regional och lokal nivå och det är också där det finns bäst förut-
sättningar för att bedöma den regionala och lokala utvecklingen och 
eventuellt förfina prognosen.32 Att på central myndighetsnivå försöka sig 
på att förfina de regionala antaganden som görs i en beräkning över det 
framtida bostadsbyggnadsbehovet är med största säkerhet förenat med 
alltför stora kostnader för att uppväga nyttan.  

Vilka möjligheter finns att göra bra bedömningar av 
det framtida bostadsbyggnadsbehovet? 
Trots resonemangen i föregående avsnitt ser Boverket möjligheter att 
med befolkningsprognoser som bas göra bedömningar av bostadsbygg-
nadsbehovet som bör kunna vara relevanta för policybeslut och planering. 
Att enbart förlita sig på mer eller mindre osäkra befolkningsprognoser 
anser Boverket dock inte vara tillräckligt. Boverket anser därför att regel-
bundna långsiktiga beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet som en cen-
tral del i en samlad analys kan ge en bra bild av aktuella förhållanden 
samt ge en användbar bedömning av framtida bostadsbyggnadsbehov. 

Syftet med detta avsnitt är att ge ett exempel på hur bilden av det fram-
tida behovet av bostäder kan vidgas från den tämligen onyanserade bild 
som ges av enbart de siffror som är resultatet av den matematiska beräk-
ningen av bostadsbyggnadsbehovet. Framför allt vill vi dock exemplifiera 
poängen med att kontinuerligt följa utvecklingen och även belysa vilken 
information som kan fås från de succesivt uppbyggda historiska serier-
na.33 Boverkets faktiska förslag till hur bedömningen av bostadsbygg-
nadsbehovet ska göras presenteras i nästa kapitel.  

Låt oss börja med att jämföra de långsiktiga prognoserna med det faktiska 
bostadsbyggandet. Figur 3 illustrerar prognoser – gjorda 2000–2016 – 
över det årliga genomsnittliga byggbehovet34 på tio års sikt. Dessutom il-
lustreras det årligt tillkomna bostadsbyggnadsbehovet beräknat utifrån 

                                                 
32 Det kan som nämndes gälla regionala befolkningsprognoser men även kunskaper angå-
ende framtida hushållsbildning eller skicket på dagens bostadsbestånd. Ett bra exempel på 
detta finns i Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2015). Där har man, via kommunerna, 
konstaterat att ett antal lediga lägenheter antingen var i sådant skick att det krävts omfat-
tande renoveringar för att de skulle kunna användas eller att de låg så pass långt från 
kommunal service och kommunikationer att de inte utgjorde en tillgänglig del av bostads-
beståndet. Länsstyrelsen uteslöt därför dessa bostäder från beräkningarna angående det 
framtida bostadsbyggnadsbehovet. 
33 Det ska noteras att siffrorna i exemplet är grovt beräknade och förenklingar har gjorts i 
den bemärkelsen att hushållsförändringar är det enda som påverkar byggbehovet. Dessu-
tom är beräkningarna gjorda på riksnivå. 
34 Bostadsbyggnadsbehovet är beräknat så att den prognosticerade befolkningsökningen 
på tio års sikt har gett en årlig befolkningsökning som sedan multiplicerats med 0,6 för att 
ge byggbehovet för det aktuella året. 
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faktiska befolkningsförändringar det aktuella året samt årliga förändring-
ar i bostadsbeståndet.35  

Figur 3. Genomsnittligt årligt byggbehov på tio års sikt, årligt tillkommet 
byggbehov samt årlig förändring av bostadsbeståndet 

Källa: SCB samt egna beräkningar 
Not: Beståndsförändringen 2016 är en prognos. Se Boverket (2016b).   
 

I figur 3 ser vi att från finanskrisen 2008–2009 och framåt syns en klar 
och varaktig divergens mellan prognoserna och de årliga förändringarna i 
bostadsbeståndet. Således kan man ungefär från denna tidpunkt – givet att 
utfallet av befolkningsprognosen överensstämmer med det verkliga utfal-
let – börja urskilja uppbyggnaden av ett bostadsunderskott. Med utgångs-
punkt i denna figur är det dock framförallt lätt att konstatera vikten av att 
prognoser görs med täta regelbundna intervall. Att göra en beräkning  
exempelvis vart femte eller vart tionde år gör att man sannolikt missar 
stora förändringar i bostadsbyggnadsbehovet.  

Vi har tidigare argumenterat för att byggbehovsprognoserna bör vara 
långsiktiga då bostadsbyggnadsprocessen tar tid. Huruvida det finns en 
diskrepans mellan bostadsbyggandet och ett tillkommet behov ett enstaka 
år är inte särdeles intressant. Men ett bostadsbyggande som konsekvent 
över- eller understiger behovet får på sikt stora konsekvenser för bo-
stadsmarknaden och för samhället i stort. Det är således viktigt att konti-
nuerligt följa den faktiska utvecklingen av behovet i relation till de fak-
tiska förändringarna i bostadsbeståndet. Som framgår i figur 3 börjar det 

                                                 
35 Diskrepansen mellan det årligt tillkommande behovet och de bostäder som byggts be-
nämns i den internationella litteraturen ofta ”demand-gap”. Se vidare bilaga 1. 
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årligt tillkommande behovet divergera från beståndsförändringen redan 
2006. Skillnaden mellan dessa två kurvor kan ses som ett mycket förenk-
lat mått på bostadsunderskottet. I figur 4 illustreras den ackumulerade dif-
ferensen mellan dessa kurvor – det ackumulerade bostadsunderskottet. 

Figur 4. Ackumulerad differens mellan årliga tillkomna behov och 
beståndsförändring 

Källa: SCB samt egna beräkningar 
 

Figur 4 illustrerar även att det initiala läget är viktigt vid beräkningar av 
framtida behov av bostadsbyggande. Att beräkna ett framtida behov av 
bostadsbyggande utan att ta hänsyn till hur utvecklingen sett ut fram till 
analysens startpunkt skulle bli missvisande – framför allt med tanke på 
dagens situation på den svenska bostadsmarknaden.36 

Som nämndes tidigare anser Boverket att dessa långsiktiga beräkningar 
av bostadsbyggnadsbehovet bör kompletteras med ytterligare analyser. 
Det kan exempelvis röra sig om analyser och beräkningar på kort sikt, att 
följa olika grupper i samhället och att använda andra datakällor av in-
tresse. Detta utvecklas i nästkommande kapitel.  

För att sammanfatta detta avsnitt är Boverkets slutsatser att: 

• En beräkning av bostadsbyggbehovet bör göras på relativt lång sikt 
och med täta intervall. Om behovet beräknas alltför sällan är risken 
stor att information om förändringar i behovet missas och om  

                                                 
36 Ett initialt underskott är vad som i den internationella litteraturen ofta benämns som 
”backlog need”. Se vidare i bilaga 1. 
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prognosperioden är alltför kort förlorar prognosen i värde då planering 
och byggande av bostäder ofta är långa processer.  

• Det årligen tillkomna behovet – beräknat utifrån faktiska befolknings-
förändringar – i relation till förändringar i bostadsbeståndet bör ingå i 
analysen.  

• Det initiala läget bör beaktas. Med andra ord bör man i behovsberäk-
ningarna ta hänsyn till huruvida det finns ett under- eller överskott på 
bostäder vid prognosperiodens början.  

• En bedömning av bostadsbyggnadsbehovet bör innehålla den  
beräknade långsiktiga prognosen men även en samlad analys  
innehållande annan väsentlig information.   
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Bedömning av det framtida 
bostadsbyggnadsbehovet 

Vi har i tidigare kapitel definierat de grundläggande begrepp som före-
kommer i samband med bedömningar av det framtida bostadsbyggnads-
behovet. Vi har även pekat på de problem och möjligheter som finns när 
det gäller en grundläggande utgångspunkt vid beräkningar av det framtida 
byggbehovet, nämligen befolkningsprognoser och hur de förhåller sig till 
verkligt utfall.  

Vi ska i detta kapitel knyta an till ovanstående begrepp, problem och  
möjligheter för att ge förslag på hur bedömningar av det framtida bygg-
behovet bör göras. De förslag som ges i detta kapitel rör inte förslag om 
ansvar och reglering, som kommer i efterföljande kapitel, utan är inrik-
tade på hur beräkning och bedömning av det framtida byggbehovet bör 
göras. Som vi tidigare pekat på, bör en bedömning av byggbehovet inne-
hålla flera delar. En sådan del är en beräkning av det framtida byggbeho-
vet. Denna del kan sedan kompletteras med övrig information och analys 
för att sätta beräkningen i en kontext för att kunna ge en bedömning av 
det framtida byggbehovet, se figur 5 nedan. 

Figur 5. Beståndsdelar i en bedömning av det framtida byggbehovet 

 

 

Detta kapitel kommer inledningsvis att gå igenom principerna bakom hur 
ett framtida byggbehov bör beräknas för att sedan gå in på den föreslagna 
modellen och dess beståndsdelar. Därefter presenteras modellen för hur 
det framtida byggbehovet beräknas varefter geografisk indelning, tidsho-
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risont och periodicitet behandlas. Sedan kommer den erforderliga statisti-
ken, dess tillförlitlighet samt utvecklingsmöjligheter gås igenom. Efter 
denna presentation som rör själva beräkningen av det framtida byggbeho-
vet, kommer vi att presentera de delar som bör ingå i bedömningen av det 
framtida byggbehovet. 

Som tidigare diskuterats anser Boverket att utgångspunkten vid beräk-
ningar av ett framtida bostadsbyggnadsbehov ska vara hushållsföränd-
ringar. Hushållsförändringar i sin tur är beroende av befolkningsföränd-
ringar, åldersstrukturen och förändringar i hushållsbildningen. Behovet är 
även beroende av förändringar i det nuvarande beståndet vilket är en 
funktion av ombyggnation och rivningar. Till detta tillkommer bostads-
buffert och initialt läge på bostadsmarknaden.37 Figur 6 nedan visar en 
översiktlig principskiss över de delar som ingår i beräkningen av  
bostadsbyggnadsbehovet. 

Figur 6. En principskiss över byggbehovsberäkningens beståndsdelar 

 

Det finns stora skillnader mellan hur stor påverkan varje faktor har på det 
beräknade behovet vid en viss tidpunkt. Exempelvis är effekten av av-
gångar i dagsläget marginell medan det tidigare haft större effekt.  
Befolkningsprognosen behandlades i föregående kapitel men vi kommer 
kort att kommentera var och en av de övriga delarna nedan, för mer  
information om varje del hänvisar vi till Boverket (2015). 

                                                 
37 En bostadsbuffert innebär att det finns en viss mängd lediga lägenheter på en bostads-
marknad som underlättar flyttningar. Det begrepp Boverket tidigare använt är bostadsre-
serv och mer finns att läsa i Boverket (2015) liksom i avsnittet längre fram i kapitlet. Ini-
tialt läge på bostadsmarknaden innebär att det ska tas hänsyn till om bostadsmarknaden 
kännetecknas av över-/underskott eller jämvikt. För mer information - se avsnittet rörande 
modellen eller Boverket (2015). 
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Modellspecifikation 
Den modell Boverket föreslår ska användas är liknande den som använ-
des i Boverket (2015). Modellen utgår från att behovet av bostäder base-
ras på demografiska förändringar samt förändringar av det befintliga  
beståndet. Som det framgår i början av kapitlet kan förändringarna bero 
på flera faktorer vilka det redogörs för nedan. De grundläggande anta-
ganden som görs i modellen är att: 

• Bedömningen av det framtida byggbehovet grundas i ett behov av  
bostäder och inte bostadsefterfrågan. 

• Nya bostäder utgörs av nybyggnation och ombyggnation (netto). 

• I byggbehovsberäkningen beaktas inte bostäders heterogenitet, det vill 
säga att det kvantitativa byggbehovet beräknas utan hänsyn till att  
bostäder skiljer sig åt.  

• Ett hushåll behöver en bostad. 

• En bostadsmarknad antas överensstämma med en arbetsmarknad. 

• Det finns ett behov av en buffert av bostäder. 

De ovanstående punkterna har diskuterats tidigare eller kommer att 
kommenteras i det följande. För en mer utförlig diskussion av dem – se 
Boverket (2015). Till dessa antaganden tillkommer ett som inte ingått ti-
digare, nämligen att: 

• Modellen beaktar om det finns ett ingående underskott av bostäder. 

Vi kommer härnäst att gå igenom modellens olika delar med kortare  
beskrivningar av dessa och hur de bör beräknas. 

Hushållsförändringar 
Det finns olika metoder för att prognostisera framtida antalet hushåll.38 
Boverket föreslår att hushållskvotsmetoden bör användas och vi kommer 
nedan att redogöra för detta val. Bevekelsegrunderna till valet av metod 
härrör från osäkerheten som konstaterats i tidigare befolkningsprognoser 
och från Boverkets uppdrag.  

Den första utgångspunkten för metodvalet är den osäkerhet som funnits i 
befolkningsprognoserna. I föregående kapitel såg vi att det har funnits 
osäkerhet i tidigare befolkningsprognoser när det gäller prognos jämfört 
                                                 
38 I bilaga 1 finns en genomgång av metoder som används i andra länder. Se även Bover-
ket (2015) och Almström, Anderstig och Lagnerö (2015).  
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med utfall. Det gör att det finns problem med hur robust en metod för att 
beräkna det framtida byggbehovet kan bli, under antagandet om att den 
osäkerhet som präglat tidigare befolkningsprognoser är regel och inte nå-
got undantag. 

Den andra utgångspunkten är att det i uppdraget framgår att metoden ska 
kunna leverera resultat som är robusta som underlag för olika tänkbara re-
former. Utan en viss reform i åtanke är det dock inte möjligt att säga att 
en viss typ av metod skulle vara mer lämpad att använda än någon annan. 
Detta föranleder därför inte någon revidering av metodvalet.  

Utifrån dessa två utgångspunkter ser vi inget skäl till att föreslå någon 
annan, mer avancerad, metod för att bedöma det framtida antalet hushåll. 
Fördelen med den valda metoden är dess enkelhet, transparens och att 
den kräver relativt lite resurser. Dessutom är det inte alls säkert att någon 
annan metod skulle förbättra skattningar av framtida antal hushåll, och 
därmed ge bättre underlag till beräkningen av det framtida byggbeho-
vet.39 Beräkningar av byggbehovet är ingen exakt vetenskap och det finns 
ingen enskild metod som kommer ge ett definitivt svar på hur stort bygg-
behovet är (DCLG, 2014).  

I hushållskvotsmetoden beror förändringen i antalet hushåll över tid på 
två variabler, befolkning och hushållsbildning. I modellen finns det anta-
ganden om hushållsbildningen och sedan är det befolkningsutvecklingen 
och dess sammansättning som påverkar det framtida antalet hushåll.  

Befolkning 
Den första delen som behövs för att beräkna hushållsförändringarna är 
den framtida befolkningen och dess sammansättning. Boverket anser att 
regionala befolkningsprognoser ska användas för ändamålet. Regionala 
befolkningsprognoser kalibreras i regel mot den nationella befolknings-
prognosen som görs av SCB. Anledningen till att beräkningen av det 
framtida byggbehovet ska baseras på regionala befolkningsprognoser är 
för att byggbehov ska beräknas utifrån bostadsmarknadernas avgräns-
ningar. Vi har tidigare berört detta i kapitel två och kommer gå in mer på 
detta nedan under den geografiska indelningen där den regionala indel-
ningen fastställs.  

                                                 
39 Exempelvis använder man i England mer avancerade simuleringsmodeller där policyre-
levanta händelser kan testas och flera scenarier kan tas med, men Schmuecker (2011) får 
liknande resultat med en enklare metod. 
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Hushållskvoter 
Den andra delen som behövs för att beräkna hushållsförändringar är hus-
hållskvoter. En hushållskvot definieras som antalet hushåll dividerat med 
antalet individer inom en viss grupp. Det kan exempelvis vara en viss  
åldersgrupp i en given region. Hushållskvoter reflekterar hur olika hus-
håll bor, och de hushållskvoter som används i bedömningen av det fram-
tida byggbehovet ger signaler om hur en framtida bostadsmarknad bör se 
ut. Det innebär att det görs ett antagande om hur det genomsnittliga till-
kommande hushållet i gruppen kommer att bo. Är hushållskvoterna i 
slutpunkten exempelvis de samma som i utgångspunkten är antagandet 
att det genomsnittliga tillkommande hushållet i gruppen kommer att bo 
likadant som hushållen i utgångspunkten. Eftersom hushållskvoterna re-
flekterar hur olika hushåll bor leder en initial obalans på bostadsmark-
naden till att hushållkvoterna inte speglar behovet, vilket i sin tur leder till 
att man beräknar in en obalans i det framtida byggbehovet.40  

Boverket har tidigare utgått från SCB:s urvalsundersökning, Hushållens 
ekonomi (HEK), för att beräkna hushållskvoter.41 Men den undersök-
ningen är nedlagd sedan 2013 samtidigt som lägenhetsregistret finns till-
gängligt sedan 2012. Lägenhetsregistret är en totalundersökning vilket 
ger bättre estimat jämfört med en urvalsundersökning. Det gör att Bover-
ket anser att lägenhetsregistret ska användas för att beräkna de hushålls-
kvoter som används i beräkningarna av det framtida byggbehovet. 

Det finns dock osäkerhet i de register som används för en bedömning av 
det framtida byggbehovet, vilket tas upp under nedanstående avsnitt rö-
rande vilken statistik som behövs. Det största problemet är att det inte går 
att koppla hela befolkningen till lägenheter. Det gör att hushållskvoterna 
blir missvisande om hela populationen används. För att hantera detta bör 
hushållskvoterna beräknas utifrån den befolkning som är kopplad till lä-
genheter. Den befolkning som inte kunnat kopplas till någon bostad antas 
sedan bo som resten av befolkningen när byggbehovet beräknas. 

                                                 
40 Ett antagande om hushållskvoterna är att de kan vara konstanta under den tidshorisont 
som används. I Boverket (2007) undersöktes huruvida hushållskvoterna fluktuerade över 
tid. Man fann att de var stabila vilket ger stöd åt användandet av hushållskvoter som är 
desamma vid prognosens startpunkt som i dess slutpunkt, givet att hushållskvoterna be-
räknats utifrån relevanta indelningar. Det går givetvis att göra ett annat antagande gäl-
lande hushållskvoterna i ett alternativt scenario, dock gäller det då att vara klar över vad 
som ligger bakom dessa förändringar för att beräkningen ska spegla behovet och inte blir 
ett resultat av läget på bostadsmarknaden, det vill säga att beräkningen ska spegla bygg-
behov och inte efterfrågan på bostäder. Men om det finns goda skäl till att anta att hus-
hållsbildningsmönstren är under förändring under prognosperioden kan detta alltid beak-
tas genom att justera hushållskvoterna i sluttidpunkten.  
41 Se Boverket (2015) för mer information om hur beräkningarna gjorts. 
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Vi nämnde tidigare i avsnittet att aktuella hushållskvoter på en bostads-
marknad i obalans kan leda till att ett befintligt underskott byggs in i be-
räkningen av det framtida behovet om dessa hushållskvoter används i be-
räkningen. Med tanke på dagens läge på den svenska bostadsmarknaden 
är det vad som skulle bli fallet om vi skulle använda den senaste statisti-
ken från 2015 för våra beräkningar. Samtidigt är vi begränsade till valet 
av ett lämpligt underlag, eftersom lägenhetsregistret endast finns tillgäng-
ligt sedan 2012.   

Utifrån dessa begränsningar anser Boverket att de hushållskvoter som ska 
ligga till grund för en bedömning av det framtida bostadsbehovet bör  
beräknas utifrån 2012 års statistik. Det fanns även 2012 ett underskott av 
bostäder, men situationen har sannolikt förvärrats sedan dess vilket gör 
att det är den bästa lösningen, om än inte optimal. Dock är det möjligt att 
det är mer lämpligt att använda mer aktuella hushållskvoter vid framtida 
bedömningar av bostadsbehovet då situationen på bostadsmarknaden inte 
är lika ansträngd som i dagsläget. Boverket anser att hushållskvoterna bör 
beräknas på ett-årsklasser på regional nivå.42 

Beståndets påverkan på behovet 
Som nämns i början av kapitlet är det framtida behovet av bostäder även 
beroende av hur beståndet43 ser ut och avgångar från det i form av riv-
ningar. Hur det påverkar behovet av bostäder beror på hur beståndet  
utnyttjas vilket framgår av antalet lediga lägenheter och av hushålls-
kvoterna. För mer information om faktorerna nedan se Boverket (2015). 

Lediga lägenheter 
Eventuellt lediga lägenheter vid analysens början påverkar även det fram-
tida behovet. Det som är intressant är de lediga bostäder som finns i reg-
ioner som i framtiden bedöms ha ett behov av bostäder. Antalet lediga lä-
genheter i allmännyttans bestånd per kommun presenteras vartannat år av 
SCB och lediga lägenheter i det privata hyresbeståndet approximeras då 
detta endast presenteras uppdelat på Storstockholm, Storgöteborg, kom-
muner med mer än 75 000 invånare och övriga kommuner.  

När det gäller bostadsrätter och äganderätter finns det ingen statistik  
vilket gör att antagandet är att det inte finns några lediga lägenheter i 
dessa upplåtelseformer. 
                                                 
42 Det går även, att vid behov, använda andra eller mer detaljerade indelningar som ex-
empelvis kön och ursprungsland. 
43 Det nuvarande beståndet baseras inte på antalet bostäder utifrån lägenhetsregistret utan 
utgångspunkten är här antalet lägenheter utifrån hur många hushåll det finns. Anledningen 
är att det finns en diskrepans mellan dessa på grund av bortfall i registren. För mer in-
formation – se avsnittet ”Osäkerhet i register och bestånd”. 
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Lediga lägenheter initialt sänker det beräknade byggbehovet under peri-
oden förutsatt att de ligger i regioner där det föreligger ett byggbehov, 
dock är det en engångsjustering som görs. I detta ligger det ett antagande 
om att de lediga bostäderna skulle kunna nyttjas någon gång under peri-
oden.  

Rivningar 
Förslitning av det befintliga beståndet leder till att vissa bostäder blir 
föråldrade eller rivs och därmed lämnar de bostadsstocken och måste  
ersättas, undantaget de regioner där behovet är vikande. I Boverket 
(2015) användes ett genomsnitt av de tio senaste åren för att beräkna 
framtida antalet rivningar. Det finns dock problem med denna metod, 
vilka diskuteras mer i Boverket (2015), både beroende på antagandet att 
tidigare rivningar är positivt korrelerat med framtida rivningar samt att 
antalet realiserade rivningar är relativt lågt jämfört med beståndets storlek 
i dagsläget. För även om bostäder är beständiga står de inte för evigt. 
Dock är det inget orimligt antagande i dagsläget, att rivningarna kommer 
ligga på en relativt låg nivå. Över en längre tidsperiod bör ersättnings-
byggandet motsvara lite högre volymer. 

Bostadsbuffert 
På en bostadsmarknad bör det finnas en viss del lediga lägenheter för att 
en bostadsmarknad ska kunna ses som välfungerande. Det vill säga att det 
möjliggör rörlighet på bostadsmarknaden utan för stora kostnader. Det 
går dock inte att säga hur stor en optimal bostadsbuffert bör vara. I Bo-
verket (2015) användes en bostadsbuffert på en procent av det befintliga  
beståndet. I England används fem eller 20 procent av det bedömda till-
kommande behovet. På bostadsmarknader där det tidigare tillkommit 
lägenheter som svarar mot behovet använder man fem procent och på bo-
stadsmarknader där det inte tillkommit tillräckligt många bostäder ska 
bufferten vara 20 procent.44 Boverket anser att det bör ingå en bostads-
buffert som andel av det bedömda behovet. Anledningen till att vi avviker 
från tidigare antagande att bufferten beräknas på beståndet, och att vi i 
innevarande rapport kallar det för bostadsbuffert i stället för bostadsre-
serv beror på flera saker.  

Användandet av benämningen bostadsbuffert beror på att det bättre re-
flekterar syftet med att det ska finnas lediga lägenheter. Det ska inte fin-
nas lediga lägenheter som en reserv utan det ska mer ses som att det 
skapas en marginal mot variationer i det beräknade byggbehovet över tid 
och än viktigare, att det möjliggör rörlighet på bostadsmarknaden. Denna 

                                                 
44 För mer information se bilaga 1. 
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buffert ska inte läggas på det bedömda behovet utan i stället ska de tillfö-
ras genom att tidigarelägga det framtida behovet av bostäder. Det gör 
även att det inte ska finnas en reserv utöver behovet som inte används, 
utan att det finns lediga lägenheter som kommer att behövas i framtiden. 
Att koppla det mot det framtida behovet ger en tydligare koppling till den 
framtida utvecklingen vilket innebär ett mer effektivt utnyttjande av be-
ståndet. Det vill säga, det ska inte finnas en buffert av bostäder överallt 
utan bufferten behövs där det beräknas finnas ett framtida byggbehov. 
Anledningen är således att det är mer framåtblickande att koppla det till 
byggbehov, jämfört med att koppla det till bostadsbeståndet. 

Byggbehovet påverkas av det initiala läget 
Över tid påverkar även tillskottet av bostäder och hushållstillväxten hur 
behovet av bostäder utvecklar sig. Överstiger det årligt tillkomna behovet 
av bostäder tillkomsten av bostäder ökar underskottet, vilket ytterligare 
adderar till framtida bedömningar av bostadsbehovet. Dessa delar beräk-
nas utifrån utfallet, det vill säga flödet under året. För att beräkna flödet 
av hushåll används de hushållskvoter som används i beräkningen av 
byggbehovet. Ett underskott av byggande under ett år leder således till ett 
ökat byggbehov i beräkningen som görs av det framtida byggbehovet föl-
jande år och vice versa. 

Modell 
I detta avsnitt sammanfattas modellen först grafiskt och sedan mer  
formellt. Figur 7 visar en grafisk översikt över hur modellen beräknas. 
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Figur 7. Byggbehovsberäkningens olika steg 

 

Utgångspunkten är de demografiska förändringarna vilket går in i  
modellen i form av befolkningsförändringen. Utifrån denna förändring 
kan antalet hushåll beräknas utifrån hushållskvoterna. Antalet beräknade 
hushåll måste sedan relateras till avgångar från det befintliga beståndet, 
lediga lägenheter, bostadsbuffert och ett ingående underskott av bostäder. 
Det kan således både finnas ett underskott av bostäder samtidigt som det 
finns lediga bostäder i modellen som en följd av bostadsbufferten. Skulle 
det råda överskott av bostäder skulle detta reflekteras i lediga lägenheter 
och det ingående underskottet skulle således sättas till noll för att undvika  
dubbelräkning.  

I tabell 7 visas en mer formell sammanfattning av modellen för att  
beräkna det framtida behovet av bostäder. Vi listade i början av kapitlet 
upp de mer grundläggande antagandena som görs i modellen. Men det 
finns även några ytterligare mer specifika utgångspunkter och antaganden 
som vi kommer redogöra för nedan. Vi har delvis redogjort för dessa tidi-
gare men sammanfattar kort dessa innan vi går igenom tabell 7 steg för 
steg.  

Befolkningsförändring 

Hushållskvoter 

Hushållsförändring 

Avgångar från befintligt bestånd 

Lediga lägenheter 

Bostadsbuffert 

Ingående underskott av bostäder 

Byggbehov 
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• Det nuvarande beståndet beräknas utifrån antalet hushåll.  

• Antalet hushåll och tillkommande hushåll baseras på hushålls-
kvoterna för 2012. 

• Tidshorisonten är 𝜏𝜏 år. 

• Antalet avgångar av bostäder genom rivningar under perioden 
antas uppgå till 𝜌𝜌. 

• Bostadsbufferten utgör 𝜑𝜑 procent av det bedömda tillkommande 
behovet.  

• Det faktiska utfallet år 𝑡𝑡 baseras på statistik över befolkning, riv-
ningar och tillkommande bostäder som fastställs år 𝑡𝑡 + 1. De 
finns således inte tillgängliga under innevarande år utan dessa 
kompletteras under följande år. 

Det finns även en ingående beräkning som behöver definieras gällande 
prognostiserat antal hushåll i en region. Dessa definieras enligt: 

𝑝𝑝ℎ𝑡𝑡 = �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑗𝑗

å𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

× ℎℎ𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑗𝑗 

Där 𝑝𝑝ℎ𝑡𝑡 visar antalet prognostiserade hushåll i en given region vid tid-
punkten 𝑡𝑡, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡

𝑗𝑗 är prognostiserad befolkning för åldersgrupp j vid samma 

tidpunkt och ℎℎ𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑗𝑗 är hushållskvoten för åldersgruppen j vid samma tid-

punkt. När dessa ingående värden är satta kan vi gå vidare med att besk-
riva modellen nedan.  

I början av år t finns det 𝑝𝑝t bostäder och ℎ𝑡𝑡 hushåll, där bostäderna be-
räknas utifrån bedömt antal hushåll. Den ingående balansen är således 
𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡 − ℎ𝑡𝑡 där 𝑝𝑝𝑡𝑡 = ℎ𝑡𝑡 indikerar balans, 𝑝𝑝𝑡𝑡 < ℎ𝑡𝑡 indikerar att det finns 
ett underskott av bostäder och 𝑝𝑝𝑡𝑡 > ℎ𝑡𝑡 indikerar att det finns ett överskott 
av bostäder. Vid ett överskott av bostäder sätts den ingående balansen till 
noll eftersom dessa ingår i antalet lediga lägenheter.45  

Under år 𝑡𝑡 görs det en befolkningsprognos som sträcker sig 𝜏𝜏 år framåt. 
Befolkningsprognosen år 𝑡𝑡 används för att beräkna antalet hushåll, 𝑝𝑝ℎ𝑡𝑡, 
om 𝜏𝜏 år med hjälp av de hushållskvoter som används. 

                                                 
45 En ingående balans med överskott behöver inte överensstämma med antalet lediga lä-
genheter, dock ska den ingående balansen begränsas av antalet lediga lägenheter, det vill 
säga att ingående balansen inte är större än antalet lediga lägenheter. 
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De hushåll som beräknas finnas om 𝜏𝜏 år behöver bostäder. Det kan vara 
bostäder som var befintliga vid 𝑡𝑡, det vill säga 𝑝𝑝t, varav en del har avgått 
genom rivningar, 𝜌𝜌, men det kan även vara nya bostäder genom ny- och 
ombyggnation ∑ 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑖𝑖𝜏𝜏

𝑖𝑖=1 . Antalet bostäder av 𝑝𝑝t som är kvar vid 𝜏𝜏 är såle-
des 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑝𝑝𝑡𝑡 − 𝜌𝜌𝑡𝑡. 

Det finns som vi diskuterat även med en buffert av bostäder, 𝑚𝑚𝑡𝑡, som be-
räknas som en andel, 𝜑𝜑, av det tillkommande behovet av bostäder och in-
gående balans 𝑚𝑚𝑡𝑡 = (𝑝𝑝ℎ𝑡𝑡 − ℎ𝑡𝑡)− 𝛾𝛾𝑡𝑡 + (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑡𝑡)− 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡 ∗ 𝜑𝜑 = 𝜔𝜔𝑡𝑡𝜑𝜑. 𝜔𝜔𝑡𝑡 
kan inte vara negativ utan sätts då till noll, det vill säga det går inte att ha 
ett negativt byggbehov. 

Utifrån det beräknade antalet hushåll 𝑝𝑝ℎ𝑡𝑡, nuvarande antalet hushåll ℎ𝑡𝑡, 
befintliga bostäder som kvarstår 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡, antalet befintliga bostäder 𝑝𝑝𝑡𝑡, buf-
ferten 𝑚𝑚𝑡𝑡, lediga lägenheter 𝛾𝛾𝑡𝑡 och den ingående balansen 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡 går det att 
beräkna byggbehovet under perioden 𝜏𝜏 år genom 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 = (𝑝𝑝ℎ𝑡𝑡 − ℎ𝑡𝑡) −
𝛾𝛾𝑡𝑡 + 𝑚𝑚𝑡𝑡 + (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 − 𝑝𝑝𝑡𝑡)− 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝑚𝑚𝑡𝑡 vid tidpunkt 𝑡𝑡. Det går sedan vid 
behov att periodisera byggbehovet årligen. Det enklaste sättet är en jämn 
fördelning vilket fås genom att dela behovet 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 med 𝜏𝜏 år. 

Under år 𝑡𝑡 + 1 publiceras statistik över de flöden som uppstått under år 𝑡𝑡. 
Det går då att fastställa hur många nya bostäder som tillkommit, 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑡𝑡. Hur 
många avgångar från beståndet som skett, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡, samt hur befolkningen har 
förändrats. Befolkningsförändringen beräknas sedan om till hushåll ge-
nom att använda hushållskvoterna som användes i prognosen, vilket alltså 
inte ger faktiskt antal hushåll utan beräknat antal hushåll, 𝑑𝑑ℎ𝑡𝑡. Med hjälp 
av dessa går det sedan att beräkna den utgående balansen på bostads-
marknaden, 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡 genom (𝑑𝑑ℎ𝑡𝑡 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑡𝑡) summerat med den ingående 
balansen 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡. 

I början av år 𝑡𝑡 + 1 finns det således ett nytt bostadsbestånd, ett nytt antal 
hushåll och den ingående balansen på bostadsmarknaden är densamma 
som den utgående balansen år 𝑡𝑡, det vill säga 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡+1 så länge som 
hushållskvoterna är oförändrade. Beräkningarna följer samma mönster 
som för år 𝑡𝑡 men det finns nytt underlag som ligger till grund för dem och 
prognosperiodens slutpunkt är framflyttad ett år.  
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Tabell 7. Sammanfattning av byggbehovsprognosmodellen 

 
År t År t+1 

Nuvarande bestånd 𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑡𝑡+1 

Antal hushåll ℎ𝑡𝑡 ℎ𝑡𝑡+1 

Ingående balans 
𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕 = 𝒉𝒉𝒕𝒕 − 𝒊𝒊𝒕𝒕 ≤ 𝟎𝟎 
𝒐𝒐𝒐𝒐 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕 > 𝟎𝟎 → 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕 = 𝟎𝟎  𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕+𝟏𝟏 = 𝒖𝒖𝒊𝒊𝒕𝒕 

   Prognos 

  Antal hushåll om 𝜏𝜏 år 𝒑𝒑𝒉𝒉𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒉𝒉𝒕𝒕+𝟏𝟏 

Beräkning 
  Befintliga bostäder 

som beräknas vara 
kvar om 𝜏𝜏 år 𝒑𝒑𝒊𝒊𝒕𝒕 = 𝒊𝒊𝒕𝒕 − 𝝆𝝆𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒊𝒊𝒕𝒕+𝟏𝟏 

Lediga lägenheter 𝜸𝜸𝒕𝒕 𝜸𝜸𝒕𝒕−𝟏𝟏 

Buffert 

𝒐𝒐𝒕𝒕 = �(𝒑𝒑𝒉𝒉𝒕𝒕 − 𝒉𝒉𝒕𝒕) − 𝜸𝜸𝒕𝒕 + (𝒑𝒑𝒊𝒊𝒕𝒕 − 𝒊𝒊𝒕𝒕) − 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕� ∗ 𝝋𝝋
= 𝝎𝝎𝒕𝒕 ∗ 𝝋𝝋 

𝒐𝒐𝒐𝒐 𝝎𝝎𝒕𝒕 < 𝟎𝟎 → 𝝎𝝎𝒕𝒕 = 𝟎𝟎 𝒐𝒐𝒕𝒕+𝟏𝟏 

Byggbehov 
𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕 = 𝝎𝝎𝒕𝒕 + 𝒐𝒐𝒕𝒕 

𝒐𝒐𝒐𝒐 𝝎𝝎𝒕𝒕 < 𝟎𝟎 → 𝝎𝝎𝒕𝒕 = 𝟎𝟎 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕+𝟏𝟏 

Byggbehov per år 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕/𝝉𝝉 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕+𝟏𝟏/𝝉𝝉 
Faktiskt och  
beräknat utfall 

  Faktiskt antal till-
kommande bostäder 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡+1 

Faktiska avgångar 
från bostadsbestån-
det 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡+1 

Beräknat antal till-
kommande hushåll 𝑑𝑑ℎ𝑡𝑡 𝑑𝑑ℎ𝑡𝑡+1 

Utgående balans 𝒖𝒖𝒊𝒊𝒕𝒕 = (𝒅𝒅𝒉𝒉𝒕𝒕 − 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕 − 𝒅𝒅𝒊𝒊𝒕𝒕) + 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒕𝒕 𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡+1 
 

Modellen beräknas på varje enskild region för att sedan summeras upp till 
riksnivå. Den upprepas sedan rullande år för år vilket gör att det går att 
följa förändringar i byggbehovet, utfall och över-/underskott som uppstår 
genom en diskrepans mellan det bedömda behovet och tillkommande  
bostäder kan följas över tid, en så kallad ”backlog” eller eftersatt behov. 
Det gör att eventuella förändringar och avvikelser snabbt kan uppmärk-
sammas. Se avslutande figurer i föregående kapitel för exempel på hur 
det kan se ut. 
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Geografisk indelning, periodicitet och tidshorisont 

Geografisk indelning 
Principiellt bör en bedömning av det framtida bostadsbyggnadsbehovet 
utgå från en avgränsad bostadsmarknad som vi tidigare berört i kapitel 
två. Det finns inga definierade bostadsmarknader utan vi utgår från att 
funktionella analysregioner46 (FA-regioner) approximerar regionala  
bostadsmarknader. Indelningen av FA-regionerna tas fram av Tillväxt-
analys och baseras på en prognos av den framtida pendlingen.47 Det inne-
bär att indelningen är framåtblickande och definitionen innebär att reg-
ionen är en plats där individer både kan bo och arbeta vilket innebär att 
det är en lämplig approximation av en bostadsmarknad. . En aktuell in-
delning av FA-regionerna finns i bilaga två. 

En anledning till att bedömningar av det framtida byggbehovet ska utgå 
från FA-regioner är att den regionala fördelningen av bostäder spelar roll. 
Lediga bostäder kan indikera att det finns ett överskott av bostäder i hela 
landet, men det är troligare att det finns ett överskott av bostäder i några 
regioner. Således blir den totala siffran för riket inte korrekt om vi låter 
regioner som har ett positivt byggbehov och regioner med ett negativt 
byggbehov ta ut varandra. En annan aspekt är tillkommande bostäder; att 
det finns ett nationellt byggbehov innebär inte att det nödvändigtvis är 
fördelat över alla regioner. 

Boverket anser att bedömningen av det framtida bostadsbyggnadsbehovet 
bör göras på FA-region för att sedan summeras till nationell nivå. Det 
finns dock problem i dagsläget när det gäller hur robusta resultaten blir på 
regional nivå, utifrån problem med de regionala befolkningsprognoserna 
som diskuterats i föregående kapitel.  

Det finns olika metoder för att göra regionala prognoser över fördelning-
en av befolkningen i framtiden. Dels gör SCB regionala befolkningspro-
gnoser på beställning och dels finns det Tillväxtanalys regionala inform-
ationssystem rAps48 (regional Analys- och prognossystem). Båda mo-
dellerna kalibreras mot SCB:s riksprognos, men sättet att fördela befolk-
ningen lokalt, och därmed även regionalt, skiljer sig åt. Boverket anser att 
rAps, i dagsläget, bör användas för de regionala befolkningsprognoserna. 
Skälen till det är att fördelningen av befolkningen tar hänsyn till fler 
aspekter förutom historisk befolkningsutveckling, som arbetsmarknad 

                                                 
46 För mer information om FA-regioner se Tillväxtanalys (2015). 
47 Arbetspendling ligger även till grund för fastställandet av bostadsmarknaden i litteratu-
ren, se exempelvis DCLG (2010b).  
48 För mer information om rAps se Tillväxtanalys hemsida, www.tillväxtanalys.se. 
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och regional ekonomi. Resurserna som krävs för det alternativet är mo-
desta och i paritet med SCB:s regionala prognoser. Alternativet möjliggör 
även större flexibilitet genom att alternativa scenarier kan beräknas i 
större utsträckning. Tillväxtanalys analysmodell används bland annat av 
Trafikverket och som underlag till flera Långtidsutredningar. 

Periodicitet och tidshorisont 
Den osäkerhet som omgärdar utfall i framtiden gör att Boverket anser att 
det ska göras årligt återkommande bedömningar av det framtida bostad-
byggnadsbehovet.49 I föregående kapitel visar vi på den osäkerhet som 
historiskt funnits i befolkningsprognoserna på lång sikt. Utifrån osäker-
heten är det lämpligt att bedömningarna görs årligen för att fånga upp 
förändringar, avvikelser och diskrepanser mellan behovet och tillkom-
mande bostäder över tid.   

Byggandet av bostäder tar tid, och vikten av ett längre perspektiv har be-
tonats tidigare i rapporten.50 Därför behöver en bedömning av bostadsbe-
hovet sträcka sig så pass långt fram i tiden att det finns möjlighet att möta 
ett framtida behov vid signaler i dagsläget. Samtidigt ökar osäkerheten i 
befolkningsprognosen med tid. Tillsammans gör det att valet av tidshori-
sont, för bedömningen av det framtida bostadsbyggnadsbehovet, blir en 
avvägning mellan osäkerhet och att det ska finnas en möjlighet att möta 
det beräknade behovet, vilket även diskuterades i kapitel två. Det finns 
inget entydigt svar på vad som utgör en optimal avvägning mellan osä-
kerheten och behovet av långt perspektiv, men utifrån dessa restriktioner 
anser Boverket att beräkningen av det framtida bostadsbyggnadsbehovet 
bör sträcka sig över tio år. 

Statistikbehov 
Beräkning av det framtida behovet av bostäder baseras dels på en prognos 
av den framtida befolkningsutvecklingen och dels på historiska eller  
nutida data. Dessa datakällor rör både förändringar i befolkningen och i 
bostadsbeståndet.  

Den statistik som Boverket anser ska användas för att prognostisera den 
framtida befolkningen är regionala befolkningsprognoser som görs i 
rAps. Dessa kalibreras mot SCB:s nationella befolkningsprognos.51 Den 
nationella befolkningsprognosen med ingående antaganden revideras 

                                                 
49 Vid exceptionella händelser kan det vara lämpligt att göra mer eller mindre frekventa 
bedömningar.  
50 En granskning av DN pekar på att det tar tio år från idé till färdig lägenhet i flerbo-
stadshus, se Öhrstadius (2016). 
51 För mer information om befolkningsframskrivningarna – se SCB (2015b). 

331



En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet 47 

 Boverket 

fullständigt vart tredje år. Vid det tillfället redovisas utöver ett huvud-
alternativ även alternativa framskrivningar. För mellanliggande år görs 
uppföljningar och revideringar. (SCB, 2016a)  

Den statistik som Boverket anser ska användas för att beräkna hushålls-
kvoter är Lägenhetsregistret kopplat till Registret över totalbefolkningen 
(RTB). Utifrån dessa register kan hushållskvoter beräknas för att sedan 
användas för att beräkna det framtida antalet hushåll med befolknings-
prognosen som grund. Från RTB hämtas även förändringar i befolkning-
en för att följa befolkningsutvecklingen.  

Det behövs även statistik över hur bostadsbeståndet ser ut och utvecklas. 
Sådan statistik omfattar antalet historiska rivningar, ombyggnationer, 
nyproduktion samt lediga lägenheter i startläget. Denna statistik hämtas 
från registret över Ombyggnad och rivning av flerbostadshus. Nyprodukt-
ion finns i registret Nybyggnad av bostäder och vakanser i beståndet finns 
i registret Outhyrda lägenheter i flerbostadshus. Anledningen till att  
lediga lägenheter inte skattas med hjälp av lägenhetsregistret som också 
vore möjligt tas upp nedan. Det finns även fler problem med dessa regis-
ter som vi går igenom i det följande avsnittet. 

Osäkerhet i register och bestånd 
Prognosmodellen som SCB använder för sina befolkningsframskrivning-
ar bygger på komponentmetoden. Det innebär att befolkningen efter ålder 
reduceras under kalenderåret beroende på dödsfall och utvandring samt 
får tillskott genom födda och invandring. 

Eftersom alla dessa bygger på antaganden finns det naturligtvis felkällor. 
Både små och stora strukturförändringar i samhället som inte kan förutses 
nu kan påverka den framtida befolkningsutvecklingen. Ett exempel kan 
vara en förändrad invandringspolitik där all invandring av utomeurope-
iska invandrare stoppas. En medicinsk utveckling, till exempel ett  
vaccin mot cancer, kan helt förändra den framtida dödligheten mot vad vi 
kan se i dag. (SCB, 2015c) 

Lägenhetsregistret innehåller data som avser bostadsbeståndet i form av 
antal lägenheter i småhus, flerbostadshus, övriga bostäder och special-
bostäder sedan 2012. Lägenhetsregistret är ett nationellt register över alla 
bostadslägenheter i Sverige och innehåller grundläggande information om 
alla bostäder. Det finns dock ett bortfall i registret som bland annat beror 
på att Lantmäteriet i samband med uppläggningen av registret inte fått in 
uppgifter från samtliga fastighetsägare. En annan orsak till bortfall är 
brister i ajourföringen av registret hos kommunerna, men storleken på 
bortfallet är inte fastställt. Fritidsbostäder som inte används som stadigva-
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rande bostad ingår inte i bostadsbeståndet även om de finns i registret. 
(SCB, 2015d)  

Det finns även felkällor i RTB som är viktiga vid beräkningen av hus-
hållskvoterna. Det kan uppstå fel i registret på grund av att hushåll inte 
anmäler flyttningar hos Skatteverket. Det innebär att det finns lägenheter 
som står tomma i registret men där det kan bo ett hushåll som är skriven 
på en annan lägenhet, exempelvis en student som flyttat hemifrån, men 
fortfarande är skriven i den tidigare bostaden. Det kan även vara så att det 
finns hushåll som utvandrat eller flyttat från en region som inte är regi-
strerade, så kallad övertäckning. Det finns även ett problem med under-
täckning som exempelvis beror på att individer invandrar men inte folk-
bokför sig. (SCB, 2016b) 

I SCB:s register Ombyggnad och rivning av flerbostadshus undersöks 
nettoförändringen av lägenhetsantal och bostadsarea i ombyggda fler-
bostadshus och rivna flerbostadshus. Den största osäkerhetskällan är  
rapporteringen från kommunerna. Det innebär att rapporteringen av  
projekten ibland blir försenad både vad avser påbörjande och färdig-
ställande. Kommunerna är i regel beroende av de uppgifter som den 
bygglovssökande lämnar och ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan 
inte alltid korrigeras av kommunen. Dock anses årsstatistiken ha god till-
förlitlighet. (SCB, 2016c) 

Antalet bostäder 2015 var enligt lägenhetsregistret 4 716 568, samtidigt 
fanns det 4 330 401 hushåll enligt SCB. Det pekar på att det 2015 fanns 
nästan 400 000 lediga bostäder i Sverige. En orsak till den stora diskre-
pansen är att det fanns ungefär 260 000 personer som inte var folkbok-
förda på någon lägenhet. Antar man att dessa personer bodde på liknande 
sätt som de folkbokförda personerna får man antalet hushåll till cirka 4,45 
miljoner. Det innebär fortfarande en stor skillnad mellan antalet bostäder 
och antalet hushåll. Sannolikt rör det sig inte om nästan 300 000 lediga 
lägenheter utan det finns andra orsaker till skillnaden mellan registren.  
Exempel på dessa orsaker kan vara att studenter inte skriver sig på en lä-
genhet. Det kan vara företag som äger lägenheter för eget bruk. Det kan 
även vara hushåll som har mer än en bostad, en där de huvudsakligen bor 
och en där de bor när de arbetar. 

Sammantaget är det största felet att Skatteverket inte kan koppla folk till 
lägenhet. Övriga felkällor bedöms vara av mindre omfattning och inte ha 
någon större påverkan på statistiken. (SCB, 2015e) 
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Utvecklingsmöjligheter 
Vi kommer i följande avsnitt ta upp utvecklingsmöjligheter i form av 
olika åtgärder som skulle kunna förbättra underlagen till beräkningen av 
byggbehovet. Boverket föreslår inte nedanstående listade åtgärder som 
förslag, utan konstaterar att det är potentiella förbättringar. Det är oklart i 
vilken mån dessa åtgärder skulle kunna förbättra träffsäkerheten i beräk-
ningen. Det råder dessutom osäkerhet kring kostnaderna för eventuella 
förbättringar. Samtidigt bör syftet med bedömningen av det framtida 
byggbehovet vägas in huruvida det är samhällsekonomiskt effektivt att 
lägga resurser på att potentiellt förbättra beräkningar av det framtida 
byggbehovet. 

• Den nuvarande befolkningsprognosen har ett 50-årigt prognos-
perspektiv medan bedömningen av byggbehovet är på tio års sikt. 
Det gör att de ingående antagandena i befolkningsframskrivning-
en inte blir korrekta för ett kortare tidsperspektiv då en långsiktig 
jämviktsnivå för en femtioårsperiod används som genomsnitt för 
cirka fem år.52 En befolkningsprognos med samma slutpunkt som 
beräkningen av byggbehovet skulle kunna ge en annan befolk-
ningsutveckling och därmed också ett något annorlunda byggbe-
hov. Men framför allt är syftet med befolkningsprognosen att för-
söka predicera hur stor befolkningen kommer vara i en framtid 
och eventuella avvikelser från prognosen relateras därför till tota-
len och är därför ofta små i relativ bemärkelse. Som vi har sett  
tidigare är förhållandet annorlunda om avvikelsen i stället relate-
ras till det relevanta ur ett byggbehovsperspektiv, det vill säga be-
folkningsförändringen. Om precisionen skulle öka i befolknings-
prognosen skulle således osäkerheten i byggbehovsprognoserna 
väsentligt minska. 

• Bortfall i lägenhetsregistret leder till att hushållskvoterna påver-
kas. En bättre täckning i registren skulle ge mer rättvisande hus-
hållskvoter vilket skulle förbättra precisionen. Om kunskapen om 
de bostäder som saknar någon folkbokförd skulle öka, skulle 
kunskapen om hur många bostäder som faktiskt är lediga och kan 
bebos öka. Samtidigt skulle kunskapen om hur många hushåll 
som har mer än en bostad samt om till exempel studerande fak-
tiskt var folkbokförda på den lägenhet de bor i också öka. Således 
skulle vår kunskap om hur bostadsbeståndet ser ut och hur det ut-

                                                 
52 Den långsiktiga jämviktsnivån varierar i SCB:s långsiktiga befolkningsprognoser men 
inträffar ofta efter 7-8 år från startpunkten och där de närmast föregående prognosåren an-
tas successivt närma sig den långsiktiga nivån. 
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nyttjas öka, vilket skulle kunna bidra till bättre bedömningar av 
det framtida bostadsbyggnadsbehovet. 

• Om färdiga hushållsprognoser fanns att tillgå i stället för att gå 
via befolkningsprognoser med hjälp av beräknade hushållskvoter 
skulle det eventuellt kunna utgöra ett mer robust underlag för 
Boverkets beräkningar över framtida bostadsbyggnadsbehov. Ett 
utökat uppdrag till SCB att ta fram regelbundna hushållsprogno-
ser som komplement till nuvarande befolkningsprognoser kan så-
ledes även utgöra en framtida utvecklingsmöjlighet för Boverkets 
bedömningar över det framtida bostadsbyggnadsbehovet. Dock 
måste en metod för att beräkna framtida antalet hushåll vara obe-
roende av effekter från bostadsmarknaden eftersom det annars 
leder till endogenitet i modellen.53  

En samlad analys 
Som nämnts tidigare i kapitlet anser Boverket att enbart förlita sig på den 
i föregående avsnitt beskrivna modellen inte är tillräckligt – därtill finns 
dels för många osäkerheter och dels finns en hel del väsentlig information 
som går förlorad om byggbehovsbedömningen enbart görs som en meka-
nisk beräkning. När bostadsbyggnadsbehovet ska bedömmas anser  
Boverket att det behövs en samlad analys bestående av flera delar men, 
med den långsiktiga byggbehovsberäkningen som en central byggsten. 
Övriga delar i en sådan analys kan – och ska – variera över tiden. Således 
kan Boverket i dag inte i detalj föreslå vilka ytterligare beräkningar och 
analyser som ska ingå, men det finns några aspekter som vi i dagsläget 
ser som särskilt viktiga. Med utgångspunkt i att förslaget inte enbart in-
nebär en mekanisk beräkning av bostadsbyggnadsbehovet, anser  
Boverket att myndigheten – i sin roll som förvaltningsmyndighet för frå-
gor bland annat rörande byggande och boende – bör ansvara för dessa 
bedömningar. 

Tidsperspektivet 
Tidsperspektivet kan ses utifrån två dimensioner. För det första måste 
man beakta det faktum att bostadsbyggnadsbehovet, framför allt beroende 
på variationer i befolkningstillväxten, varierar över tiden. För det andra 
bör behovet i det korta perspektivet alltid tas med i analysen även om vi 
anser att byggbehovsberäkningarna ska göras på lång sikt. Det skulle 
kunna uttryckas som att den långsiktiga prognosen är viktig ur ett plane-

                                                 
53 Inkluderandet av bostadsmarknaden i modellen skulle leda till en beräkning av det ef-
terfrågade antalet bostäder, inte behovet av dem. 
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ringsperspektiv medan det korta perspektivet ger information om mer 
överhängande problem som måste hanteras i närtid. 

Låt oss börja med den första dimensionen. Att det behöver byggas ett 
visst antal bostäder under en längre tidsperiod är viktig information, men 
den behöver kompletteras med hur behovet fördelas över perioden. 

Figur 8. Prognos över befolkningsförändringarna 2016-2025 

Källa: SCB  
 

Vilket illustreras i figur 8 beräknas befolkningstillväxten variera relativt 
mycket över den kommande tioårsperioden. Behovet av bostadsbyggande 
beror som diskuterats av en rad faktorer men som konstaterats är det i 
dagsläget demografiska förändringar som är den enskilt viktigaste fak-
torn. Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos väntas Sveriges befolk-
ning 2016–2025 öka med närmare 1,25 miljoner invånare. Av dessa indi-
vider beräknas cirka 60 procent tillkomma den första femårsperioden. 
Detta innebär att bostadsbyggnadsbehovet är högre under prognospe-
riodens inledande år än under resten av perioden. 

Det andra perspektivet är – framför allt i dagens läge – kopplat till snabba 
skiftningar i invandringen.54 I dagens situation då en stor del av bygg-
behovet uppstår utifrån en stor invandring är det även extra viktigt att 
studera behoven på en kortare sikt.55 Detta kan exempelvis göras genom 
att göra prognoser enlig modellen i föregående avsnitt, men på ett par års 
                                                 
54 Jämför diskussion i föregående kapitel angående vilka delar av befolkningsutveckling-
en som är svåra att prognosticera.  
55 Att bostadsbyggandet präglas av långsiktig hållbarhet kan dock inte bortses ifrån vilket 
framhållits tidigare i rapporten och som återknyts till i nästa avsnitt i samma kontext. 
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sikt. Dagens situation med lagen om kommunanvisningar gör att det kort-
siktiga behovet av bostäder till icke oansenlig del styrs av politiska be-
slut. Här bör även Migrationsverkets prognoser över invandringen spela 
en stor roll i analysen. 

Olika gruppers behov på bostadsmarknaden 
I den tidigare föreslagna modellen tas inte hänsyn till vilka typer av bo-
städer – exempelvis vad gäller upplåtelseformer eller storlekar – som det 
behöver byggas i framtiden. En sådan beräkning skulle bygga på fler an-
taganden som kan antas vara mer diskuterbara. Detta till trots anser Bo-
verket att det finns starka skäl för att inom ramen för en bedömning av 
framtida bostadsbyggnadsbehov följa vissa angelägna grupper för att på 
så vis sätta perspektiv på de siffror som modellen genererar och kanske 
även ge en indikation på vilken typ av bostäder det finns särskilda behov 
utav.   

En grupp som i framtiden kommer bli viktig att följa är gruppen äldre. I 
figur 9 illustreras utvecklingen av antalet individer som är 80 år och äldre 
– emellanåt betecknas denna grupp som ”äldre-äldre”. Antalet äldre är in-
tressant ur byggbehovssammanhang av två skäl. För det första påverkar 
de det kvantitativa byggbehovet särskilt mycket då hushållskvoterna i 
dessa grupper är höga då andelen singelhushåll av naturliga skäl är sär-
skilt hög i dessa åldersgrupper. För det andra är utvecklingen intressant 
även ur en kvalitativ dimension av bostadsbyggnadsbehovet då hushål-
lens ålder medför särskilda krav på bostadens belägenhet och beskaffen-
het. 
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Figur 9. Personer som är 80 år och äldre. Antal (vänster skala) och andel (höger 
skala) av total befolkning 

Källa: SCB samt egna beräkningar  
 

I figur 9 framgår att antalet personer som är 80 år eller äldre kommer öka 
kraftigt framöver. Mellan 2015 och 2030 beräknas denna grupp öka från 
drygt 500 000 personer till närmare 825 000 personer. Således en ökning 
med cirka 65 procent. Även gruppens andel av den totala befolkningen 
väntas öka kraftigt. Detta kan spela roll för byggbehovet på ett sätt som 
inte fångas upp i modellen. I många regioner – läs avfolkningsregioner – 
kommer det sannolikt inte att finnas något kvantitativt byggbehov.56 An-
talet äldre hushåll förutspås dock öka även i dessa regioner och de bo-
stadsanpassningsbehov som kan uppstå kan medföra inte bara behov av 
ombyggnad utan kanske även nybyggnad. Dessa regioner kommer att 
ställas inför särskilda utmaningar och behöver följas noggrant. 

En annan grupp som är viktig att följa är ungdomar. Denna grupp har 
som diskuterats tidigare en mycket direkt påverkan på byggbehovet då de 
är debutanter på bostadsmarknaden. Även om gruppen ungdomar inte på 
något sätt är heterogen är det en grupp som ofta har begränsade ekono-
miska resurser och på så viss har svårare än många andra att klara sig på 
bostadsmarknaden. Den senaste tioårs-perioden har en stor del av debat-
ten kring problemen på bostadsmarknaden handlat om just ungdomar och 
deras problem att etablera sig på bostadsmarknaden.  

                                                 
56 I Boverket (2015) beräknas 27 av 72 FA-regioner inte ha något kvantitativt byggbehov. 
I dessa regioner beräknades dock antalet hushåll 75 år och äldre öka med drygt 25 procent 
under perioden 2011-2025. 
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I figur 10 framgår att toppen på den så kallade ungdomspuckeln nu passe-
rats och antalet förväntas minska den kommande femårsperioden. Men 
redan om drygt tio år beräknas antalet ungdomar överstiga den tidigare 
toppen för att fortsätta öka fram till 2045.  

Figur 10. Antalet 20–24-åringar 1975-2050 

Källa: SCB 
 

Vi nämnde tidigare att invandringen är central att följa i ett kortare per-
spektiv. Invandrare kan även vara viktiga att följa i ett längre perspektiv, i 
synnerhet asylinvandringen då denna grupp – liksom ungdomar – ofta har 
begränsade ekonomiska resurser. I dag är nästan 1,7 miljoner eller 17 
procent av Sveriges befolkning födda utomlands. Om tio år beräknas 
denna siffra vara nästan 2,5 miljoner. Det kan således finnas skäl till att 
göra fördjupade studier angående just invandrares behov av bostäder. En 
fråga av särskilt stor betydelse för det framtida byggbehovet nationellt, 
men framför allt regionalt, är hur denna grupps flyttmönster ser ut. Dels 
handlar det om hur återutvandringen kommer att se ut och dels hur de ny-
anländas inrikes flyttmönster ser ut. Det sistnämnda är särskilt relevant i 
de fall nyanlända initialt hamnar i mindre regioner vilket leder till ett ökat 
byggbehov där, samtidigt som en del kan komma att ganska snart flytta 
vidare till större tillväxtregioner. Den dokumenterade kunskapen om ny-
anländas bossättningsmönster i Sverige är begränsad och innebär en stor 
osäkerhet i bostadsplaneringssammanhang. Även invandrarnas hushålls-
bildningsmönster kan vara värt att följa då de kan skilja sig åt från riket i 
övrigt och därigenom påverka framtida hushållskvoter. 
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Annan statistik och datakällor 
Uppskattningar och prognoser över det framtida byggandet bör finnas 
med i en samlad analys då det ger en indikation om huruvida en aktuell 
situation är på väg att förvärras eller förbättras. I årets Bostadsmarknads-
enkät, BME, räknar kommunerna med att cirka 69 000 bostäder påbörjas 
under 2016, motsvarande siffra för 2017 är cirka 77 000.57  

Som nämnts tidigare är den långa sikten viktig för planering av bostäder. 
Men kortsiktiga bedömningar över byggandet är också viktig information 
i den händelse akuta problem uppstår och i vilken mån dessa kan hanteras 
utifrån marknadens byggande eller i vilken mån dessa bostäder kan till-
handahållas genom andra lösningar. 

Ur ett planeringsperspektiv vore det önskvärt att kunna följa utvecklingen 
över antalet bostäder i befintliga detaljplaner. I dagsläget finns inga såd-
ana möjligheter då ett centralt register över dessa saknas. Pågående arbe-
ten med att digitalisera planprocessen skulle kunna bidra till att möjlig-
göra en nationell databas där denna typ av information finns samlad.58 

Vidare finns det en lång rad statistik och analyser som kan vara använd-
bara för att göra bedömningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet. 
Det kan exempelvis gälla statistik och analyser rörande hushållens eko-
nomi, flyttmönster och migration. 

Ytterligare analyser 
Utifrån den valda beräkningsmodellen finns det flera möjligheter att ut-
vidga analysen genom att testa olika scenarier utifrån de i modellen ingå-
ende variablerna. Exempel på nationell nivå är andra scenarier vad gäller 
befolkningsprognosen. På regional nivå kan alternativa scenarier göras, 
till exempel när det gäller ändrad hushållsbildning eller särskilda anta-
ganden om arbetsmarknaden. Utifrån den förordade modellen går det 
alltså att göra flera olika scenarier med utgångspunkt i eventuella åtgärder 
som skulle påverka byggbehovet.59 Det är även möjligt att göra beräk-
ningar av vilken typ av bostäder som behövs eller fokusera på utvalda 
grupper genom utvidgning av modellen. 

                                                 
57 Det bör i sammanhanget påpekas att kommunernas bedömningar historiskt överskattat 
det framtida byggandet. Boverkets prognos över antalet påbörjade bostäder är 64 000 för 
år 2016 och 67 000 för år 2017. I dessa siffror ingår även en mindre del bostäder som till-
kommer genom ombyggnad (Boverket, 2016b). 
58 Se exempelvis Statskontoret (2014) för diskussioner angående en digitaliserad planpro-
cess. 
59 Utifrån beskrivningen av rAps i Tillväxtanalys (2016) beskrivs policyval som kan göras 
för att ge olika scenarier. 
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I andra länder används byggbehovsprognoser som underlag till en rad  
beslut rörande migration, ekonomi och inte minst bostadsplanering.  
Behovsprognoser används även för att få information om hur offentliga 
utgifter bör dimensioneras, användas och utformas för att få den önskade 
effekten. Det går även att få underlag, utöver kvantiteten av bostäder och 
dess utveckling, när det gäller typ av bostäder, bostäder till de med lägre 
inkomster, hyror, transporter, bostadsbidrag, planera lokal service och 
markanvändning. (DCLG, 2010a, Cambridgeshire county council, 2013, 
Holmans, 2013, Rathge m.fl., 2012, Ruud m.fl., 2013 och Schmuecker, 
2011) 

Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis kan konstateras att det i dagsläget troligen är extra vansk-
ligt att dra alltför långtgående slutsatser av en långsiktig bedömning av 
bostadsbyggnadsbehovet. Detta beror till största delen på situationen i vår 
omvärld. Men givet en stabilare situation i världen omkring oss och möj-
ligen i förening med ökad precision i prognoserna, mer fullständiga  
register och liknande, kan även detta komma att förändras. 

En del i Boverkets uppdrag är att se över om den tidigare använda meto-
den i något avseende bör revideras för att leverera resultat som är robusta 
som underlag för olika tänkbara reformer. Boverket har inte funnit skäl 
att revidera metoden mer än i några mindre detaljer. Detta redogjordes för 
mer ingående tidigare i detta kapitel. Ett av skälen är att utan en viss  
reform i åtanke är det inte möjligt att säga att en viss typ av metod skulle 
vara mer lämpad att använda än någon annan. Men om det skulle vara 
fallet att effekterna av en specifik reform ska undersökas är det givetvis 
möjligt att en modifierad modell eller eventuellt en annan modell vore 
mer lämplig. Se även avsnittet angående varför olika länder gör behovs-
prognoser i bilaga ett.  

Vi vill även påpeka att kontinuerlig utvärdering och utveckling är 
centralt. Det är inte lämpligt att besluta i detalj hur bedömningar bör  
göras och sedan hålla fast vid detta utan att kritiskt granska huruvida det 
är rimligt. Innevarande avsnitt inleddes med ett konstaterande att vad som 
bör ingå i en analys av framtida bostadsbyggnadsbehov kan – beroende 
på aktuella problem – variera över tiden. På samma sätt bör såväl anta-
ganden i modellen som metod- och modellvalen i sig också kunna om-
prövas. 
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Bostadsbyggande och 
samhällsekonomisk utveckling 

I Boverkets uppdrag ingår att överväga möjligheterna att koppla beräk-
ningarna och resultaten till nationalräkenskaperna för att därigenom 
skapa en starkare koppling mellan bostadsbyggande, samhällsekonomisk 
utveckling och statens budget. 

Bostadssektorn utgör en central del av svensk ekonomi. Tillsammans 
med exempelvis arbetsmarknaden och hälso- och sjukvården är bostads-
marknaden ett område som på ett mycket konkret sätt berör alla männi-
skor. Bostadsinvesteringarna har ökat de senaste åren och 2015 utgjorde 
de preliminärt 4,4 procent av BNP och omsatte drygt 187 miljarder 
svenska kronor. Ökningen fortsätter och enligt preliminära siffror för 
första halvåret 2016 är bostadsinvesteringarna närmare 107 miljarder 
motsvarande 4,9 procent av BNP.60 

Bostädernas långa livslängd och geografiska orörlighet kan få till konse-
kvens att bostadsinvesteringar som dikterats av kortsiktiga marknadsför-
hållanden visar sig felaktiga i ett längre perspektiv med betydande sam-
hällsekonomiska förluster som följd. Bostäder är infrastruktur och till-
gång på bostäder är nödvändig för att individer ska kunna etablera sig och 
utveckla sina liv, men också för att arbetsmarknaden ska fungera och att 
samhällets ekonomiska tillväxt ska fortgå. Frågan om hur stort det fram-
tida behovet av bostäder är, samt var detta behov är lokaliserat, är således 
av stor betydelse för samhällsekonomin, även om bostäder på en marknad 
produceras för efterfrågan och inte i förhållande till behoven. 

Boverket anser dock att det inte finns några skäl till att på något direkt 
sätt koppla bostadsbyggnadsbehovsprognoser till nationalräkenskaperna i 
dagsläget. Det finns framför allt två orsaker till detta. Nationalräkenskap-
erna är först och främst bakåtblickande medan en prognos har det mot-
satta tidsperspektivet. Till yttermera visso är detta en prognos över bo-
stadsbyggnadsbehovet och inte en prognos över vad som faktiskt kommer 
att byggas.61  

                                                 
60 Enligt Konjunkturinstitutets prognos fortsätter ökningen 2017 till drygt fem procent av 
BNP. 
61 Vad gäller prognoser över det framtida bostadsbyggandet och dess påverkan på BNP 
görs i dagsläget detta av Konjunkturinstitutet. Dessa prognoser är dock på kort sikt, ett till 
två år. 
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Men nationalräkenskaperna ger en bild av strukturen i byggbranschen 
som man kan utgå från vid andra typer av analyser. Ett exempel på detta 
är om statsmakten anser att ett beräknat behov bör uppfyllas och att 
marknaden själv inte mäktar med detta. Man skulle då kunna koppla be-
hovet av bostadsbyggandet till hur strukturen i branschen ser ut idag och 
analysera vad som krävs för att produktionen i branschen ska kunna öka 
till en önskvärd nivå. Vidare skulle kunna studeras vilka insatser och åt-
gärder som behövs för att målet ska nås. Vilka sektorer är de trånga sek-
torerna och vad kan göras för att uppnå behovet? 

Denna typ av analyser ser dock Boverket inte som att de faller inom ra-
men för ett arbete med bedömningar över det framtida bostadsbyggnads-
behovet. 
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Organisering, reglering och 
kostnader 

Organisering och reglering 
Såsom framgår i kapitel fyra föreslår Boverket att myndigheten bör vara 
ansvarig för bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet. Av förordningen 
(2012:546) med instruktion för Boverket framgår bland annat att Bover-
ket har ansvar för frågor som rör byggande och boende (1 §). Vidare 
framgår att Boverket särskilt ska aktualisera statistik, följa och analysera 
utvecklingen på bostadsmarknaden, såväl i nationellt perspektiv som på 
regional nivå (3 § 6). Boverket ska också bistå regeringen med analyser 
och utredningar inom sitt verksamhetsområde (4 §). Boverket ska även ur 
ett nordiskt perspektiv aktualisera och följa såväl statistik som analyser 
med inriktning på bostadsmarknader och byggande (10 §). 

Boverket anser det vara lämpligt att aktuellt uppdrag i första hand synlig-
görs och framgår av Boverkets instruktion. Det är härvid möjligt att upp-
draget redan idag kan anses falla inunder instruktionen. Boverket föreslår 
emellertid att uppdraget särskilt omnämns i instruktionen tillsammans 
med uppgift om till vem och med vilket intervall uppdraget ska rapporte-
ras. Förslagsvis kan man formulera uppdraget på följande eller liknande 
vis: ”Boverket ska (även) årligen i en skriftlig rapport redovisa sin  
bedömning av bostadsbyggnadsbehovet. Rapporten ska lämnas till rege-
ringen.” 

Eventuellt kan det finnas skäl att ta ställning till om andra myndigheter 
behöver åläggas någon form av uppdrag med krav på leverans av uppgif-
ter eller statistik till Boverket så att myndigheten kan fullfölja sitt upp-
drag. 

Kostnader 
Boverket bedömer de årliga kostnaderna för framtagande av bedömningar 
av bostadsbyggnadsbehovet till mellan 1 och 1,5 miljoner kronor i 2016 
års penningsvärde. Dessa kostnader består till större delen av Boverkets 
arbete med beräkningar och analyser. Inköp av statistik beräknas kosta 
mellan 100 000 och 150 000 kronor. 

Eventuellt arbete hos framförallt SCB med förbättringar av register och 
prognoser är inte inkluderat i ovanstående kostnadsberäkning. Den typ av 
analyser som diskuteras i kapitel 4 under rubriken ”ytterligare analyser” 
ingår inte heller i ovanstående kostnadsberäkning. 
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Bilaga 1 Beräkningar av byggbehov i 
andra länder 

Den här bilagan kommer att översiktligt gå igenom hur och varför några 
andra länder gör byggbehovsprognoser. Vi kommer inte gå in närmare på 
de specifika modellerna utan fokuserar mer på frågor som vad de används 
till och hur de har hanterat vissa frågor som uppstår när en byggbehovs-
prognos ska göras, exempelvis rörande antaganden som görs i modeller-
na. För mer ingående beskrivning och tekniska detaljer hänvisas till de  
referenser som finns angivna. 

 
Varför gör andra länder byggbehovsprognoser? 
En anledning till att många länder gör byggbehovsprognoser är att oba-
lanser på bostadsmarknaden innebär samhällsekonomiska kostnader. 
Samtidigt är bostäder en mänsklig rättighet som är fundamentalt knuten 
till den ekonomiska och sociala hållbarheten. (Barker, 2004) 

Det är viktigt att göra bedömningar av det framtida byggbehovet eftersom 
ett för lågt utbud av bostäder: 

• Bidrar till större makroekonomiska risker och hindrar arbetskraf-
tens flexibilitet. Det gör att den ekonomiska tillväxten hämmas, 

• leder till större sociala och ekonomiska klyftor mellan de som 
kan få en bostad och de som inte kan, (Barker, 2004) 

• leder till att familjebildande skjuts upp, arbetslivet påverkas och 
att boendesituationen präglas av osäkerhet. (Cornwall Local Plan, 
2013) 

För att möta olika bostadsbehov planerar därför flera länder det framtida 
bostadsbyggandet utifrån en beräkning av det framtida behovet av bostä-
der. I exempelvis England fordrar NPPF (National Planning Policy 
Framework) att de lokala myndigheterna ska möta ett objektivt bedömt 
behov av bostäder. Detta behov delas dels in i bostadsbehov för särskilda 
grupper (social/affordable housing) samt det som kan efterfrågas på den 
ordinarie marknaden. För att kunna uppfylla detta används bostadsbe-
hovsprognoser som underlag i de lokala myndigheternas planering. (PAS, 
2013) Tidigare beräknades behovet av bostäder på nationell och regional 
nivå. Den regionala myndigheten fördelade sedan ut behovet på kommu-
nerna i regionen. Varje kommun skulle sedan planera för det förväntade 
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behovet. Den regionala planeringen togs senare bort men kommuner 
måste fortfarande planera för objektivt förväntat behov. Metoden för 
detta är inte fastställd men det finns en standardmetod som rekommende-
ras. Kommunerna får alltså välja själva vilken metod de vill använda, 
men det anges att metoden ska vara baserad på evidens och att kommu-
nen kan motivera varför de avviker från den rekommenderade metoden. 
(DCLG, 2016 och Heath, 2014)  

Andra länder där beräkningar av det framtida byggbehovet görs är exem-
pelvis Danmark, Norge, Finland, England, USA, Canada, Australien och 
Tyskland. Vi anger nedan några exempel på vad bedömningarna av bo-
stadsbehovet används till för policyrelevanta frågeställningar. 

Den huvudsakliga tanken med bostadsbehovsprognoser i England och 
Skottland är att prognosen ska ingå som en del i en helhetsbedömning av 
framtida behov och efterfrågan på bostäder, även på regional nivå. I Nor-
dirland och Wales används prognoserna som den huvudsakliga källan till 
information om framtida bostadsbehov. (Welsh Assembly Government, 
2011) 

Anledningen till att byggprognosen för det mesta ingår som en del i en 
helhetsbedömning är att bostadsbehovsprognoser inte är en exakt veten-
skap och punktestimat inte är att förvänta sig. Det finns således ingen en-
skild metod som kommer att ge ett definitivt svar på hur många bostäder 
som behöver byggas. (DCLG, 2014)  

Beslutsfattare kan behöva bedömningar av både det nuvarande och fram-
tida behovet av bostäder av flera olika skäl. Behovsbedömningarna kan 
användas för att få en uppfattning om hur bostadsmarknaden liksom ar-
betsmarknaden fungerar. Behovsprognoser kan även ge information om 
hur offentliga utgifter bör dimensioneras, användas och utformas för att 
få den önskade effekten. Syftet med byggbehovsberäkningarna är att ge 
underlag till de bästa policyåtgärderna. Det huvudsakliga skälet ses ofta 
som att ge underlag när det gäller kvantiteten av bostäder och dess ut-
veckling, dock kan även modeller ge underlag när det gäller typ av bostä-
der, regional fördelning, bostäder till de med lägre inkomster, hyror, 
transporter, bostadsbidrag samt även för att kunna planera lokal service, 
den lokala myndighetens ekonomi och markanvändning. (DCLG, 2010a, 
Cambridgeshire county council, 2013, Holmans, 2013, Rathge m.fl., 
2012, Ruud m.fl., 2013 och Schmuecker, 2011)  

I Australien finns det två exempel där det framtida bostadsbehovet har 
prognostiserats. Utgångspunkten i dessa bedömningar är stöd till bo-
stadsmarknaden och hur det påverkar inter-generationell hållbarhet. I Ya-
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tes med flera (2008) används prognosen som underlag för hur bostadspo-
litiken ska kunna göra det möjligt att ge framtida generationer samma 
möjligheter på bostadsmarknaden som de nuvarande generationerna. 
Cigdem med flera (2015) undersöker hur den åldrande befolkningen 
kommer att påverka kostnaderna för stöd till bostadsmarknaden och ris-
kerna för det nuvarande pensionssystemet.    

Tidshorisont 
Enligt principerna om befolkningsprognoser ökar prognosavvikelsen med 
tiden. Det beror på att det kan finnas felaktiga antaganden angående 
framtida fertilitet, mortalitet och migration. Dessa fel förstärks över tid. 
(Armstrong, 2001 och Cigdem m.fl., 2015) Runt 25 år är en vanlig tids-
horisont för bedömningar av det framtida bostadsbehovet. I England finns 
det verktyg där kommunerna själva kan göra byggbehovsberäkningar där 
de själva bestämmer tidsramen vilket gör att tidshorisonten varierar mel-
lan kommuner. De byggbehovsprognoser vi sett har pekat på en tidshori-
sont på mellan 15-40 år. I Norge är det flera aktörer som gör prognoser, 
ofta rör det sig om kommuner som gör egna prognoser med varierande 
tidshorisont. 

Tabell B1 Tidshorisont för byggbehovsprognoser i andra länder 

Prognosperiod (år) 15 20 25 40 

Storbritannien   X  

Nordirland X    

Skottland   X  

Wales   X  

Australien  X  X 

Norge  X X X 

Hur hanteras en initial brist? 
Behovet av bostäder delas ofta in i två delar, det behov som uppkommer 
och det som redan uppkommit, alltså en bostadsbrist redan i utgångsläget 
(benämnt ”backlog need”). (DCLG, 2010a; Holmans, 2013) 

Det finns två olika sätt att se på det uppdämda behovet. Det första sättet 
är att hushållsprognoser tar hänsyn till det uppdämda behovet och därför 
behöver ingen hänsyn tas till den nuvarande bristen, det vill säga att nya 
hushållsprognoser automatiskt tar hänsyn till det uppdämda behovet  
genom att den senaste statistiken används. Det är således ingen idé att ta 
hänsyn till ett uppdämt behov. Det andra sättet att se på det är att bristen 
lett till att familjebildningar inte har genomförts som förväntat om det 
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funnits bostäder tillgängliga. Därför behöver en byggbehovsprognos ta 
hänsyn till uppdämt behov eftersom det annars föranleder att hushålls-
prognosen bygger på data som inte reflekterar det verkliga behovet. Den 
nuvarande bristen bör således inkluderas i en prognos av framtida  
bostadsbehov. (PAS, 2013) 

Det finns olika metoder för att bedöma det uppdämda behovet av bostä-
der. En metod är att anta att det råder jämvikt på bostadsmarknaden vid 
en viss tidpunkt, och att det uppdämda bostadsbehovet kan fastställas  
genom att ställa befolkningstillväxten mot det faktiska byggandet. Resul-
tatet är alltså avhängigt av att det råder jämvikt på marknaden och att den 
jämvikten är önskvärd framgent. 

En annan metod är att dela upp bostadsmarknaden i två delar. En där 
hushåll själva kan tillgodose sitt bostadsbehov, och en där hushållen be-
höver någon form av stöd eftersom deras bostadssituation inte är tillfreds-
ställande utifrån givna normer. Utifrån dessa givna villkor kan sedan bo-
stadsbehovet beräknas för båda grupperna. Den nuvarande bristen för den 
gruppen som förväntas klara sig utan stöd är noll medan den nuvarande 
bristen för de som inte klarar sig utan stöd är antalet hushåll som bor  
under förhållanden som inte möter upp till normen.  

Exempel på förhållanden som leder till att hushållet behöver hjälp för att 
klara av sin boendesituation är trångboddhet, osanitära boendeförhållan-
den, osäkra boendeförhållanden, sociala behov, inneboende, orimlig  
boendeutgift, etcetera. (DCLG, 2010a och Holmans, 2013) 

Efter att det uppdämda behovet har beräknats läggs det till det prognosti-
serade byggbehovet. Även här finns det olika sätt att behandla det upp-
dämda behovet. Residualmetoden (”Liverpool”) fördelar ut det uppdämda 
behovet jämnt över hela prognosperioden medan en annan metod 
(”Sedgefield”) gör behovsprognosen framtung genom att fördela ut det 
uppdämda behovet på de första fem åren. (PAS, 2013) 

Buffert av bostäder 
NPPF fordrar att de lokala myndigheterna planerar för och tillhandahåller 
en buffert motsvarande fem procent av bostadsbehovet. Detta för att för-
bättra valmöjligheten, öka konkurrensen om mark och att det ska finnas 
en ordentlig marginal för att utbudet ska vara adekvat. Dessa fem procent 
ska inte ses som något som ligger som ett tillägg till byggbehovet. Det är 
i stället en del av produktionen som är tidigarelagd från ett framtida be-
hov. Detta gör att det även finns en marginal i att det framtida byggandet 
inte behöver följa prognosen exakt. I regioner som historiskt sett produce-
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rat för få bostäder ligger bufferten i stället på 20 procent. (Heath, 2014 
och PAS, 2013)  

Regional nivå 
Byggbehovsprognoser i andra länder bryts ned på regionnivå. Ofta är det 
regionala nivåer som motsvarar de svenska kommunerna. Dock bör det 
påpekas att även om det är motsvarande de svenska kommunerna rent 
administrativt är det inte säkert att de regionala avgränsningarna har 
samma förhållande till arbets- och bostadsmarknader som det är i Sve-
rige.  

I Norge använder man två modeller (PANDA och KOMPAS) för att be-
räkna byggbehovet. PANDA är en fylkeskommunal modell, motsvarande 
länsnivå, som kan brytas ned på kommunnivå. KOMPAS är en kom-
munmodell som kan brytas ned på delområden i kommunen. (Ruud m.fl., 
2013) 

I England finns det flera modeller. Modellerna tas fram ner till kommun-
nivå (local authority). (DCLG, 2010a, Schmuecker, 2011 och Welsh 
Assembly Government, 2011)  

Även i Danmark finns det flera modeller. De utgår från större geografiska 
indelningar (amt) som kan bestå av flera kommuner (Socialministeriet, 
2006). Medan en annan (Hansen m.fl., 2013) använder sig av större reg-
ioner som motsvarar Sveriges län (landsdele). 

Periodicitet 
Det mest förekommande är att byggbehovsprognoser görs vartannat år. 
Motiven till att de görs med detta intervall är för att byggbehovsprogno-
sen ska stämmas av mot eventuella förändringar i befolkningsprognosen. 
I England pekar man även på vikten av att regelbundet övervaka byggbe-
hovsprognoserna för att utvärdera utfallet och hålla den aktuell för att ta 
hänsyn till eventuella förändringar i indata. (PAS, 2013 och Welsh 
Assembly Government, 2011) Det förekommer även mer sporadiska 
byggbehovsprognoser i Kanada och Australien. I Norge är det som sagt 
flera aktörer som gör prognoser vilket gör att frekvensen varierar.   

Resurser 
Ett av de länder som satsar mycket på bostadsbehovsprognoser är Eng-
land där prognoser gjorts över längre tid. Den metod som används där  
utvecklades i en forskningsrapport som beställdes 2008 av departementet 

352



68 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet 

Boverket 

som handhar boendefrågor.62 Målet med utvecklingen av modellen var en 
modell som kunde göra bedömningar av bostadsbehov nationellt och på 
regional nivå. Modellen skulle ge skattningar i nutid och prognoser för 
längre tidsperioder. Modellen skulle bygga på toppmoderna modelle-
ringsmetoder och vara flexibel för att olika policyscenarier ska kunna  
bedömmas. (DCLG, 2010a) 

Modeller 
Tidigare modeller har enligt DCLG (2010a) kunnat delas in i fyra olika 
metodinriktningar.  

1. Den första metoden är en demografisk modell som bygger på att 
det är antalet och sammansättningen av den framtida befolkning-
en som bestämmer behovet av bostäder. 

2. Den andra metoden utvecklades av Cambridge University’s  
Department of Applied Economics (DAE). Den är mer utvecklad 
och inkluderar både huspriser och hushållsbildning. 

3. Den tredje metoden kan ses som en prisrimliga-bostäders-
behovsansats. Metoden är inriktad på det tillkommande behovet 
av subventionerade bostäder. 

4. Den fjärde metoden använder delar av de tidigare metoderna men 
som inte inkluderar beteendemässiga förändringar med hänsyn 
till migration, huspriser, et cetera.  

Utifrån detta utvecklade DCLG i England en ny metod som skulle  
utveckla de tidigare metoderna för hur behovet av bostäder ser ut och hur 
det påverkas av en rad faktorer på regional nivå. Samtidigt skulle  
modellen vara relativt enkel att använda. Resultatet blev en simulerings-
modell där man modellerade in olika beteenden och olika policyrelevanta 
ingångsvärden som kunde ändras för att testa olika utfall. (DCLG, 2010a) 
England använde tidigare en annan officiell modell som fortfarande an-
vänds, i lite olika varianter, i Wales, Skottland, och Nordirland. Modellen 
har även använts i England även efter tillkomsten av den nya. Modellen 
bygger på två steg varav det första är det som primärt används i bedöm-
ningarna av bostadsbehovet. I det första beräknas det framtida  
behovet av bostäder för att i nästa steg göra bedömningar av vilka typer 
av bostäder som behövs. (Schmuecker, 2011 och Welsh Assembly Go-
vernment, 2011) 

                                                 
62 Department for Communities and Local Government. 
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Även Australien och Danmark har använt simuleringsmodeller för att  
bedöma framtida behov av bostäder. I Australien har det främst varit  
inriktat mot behovet av prisrimliga bostäder. (Cigdem m.fl., 2015 och 
Yates m.fl., 2008). I Danmark har man använt två olika modeller. I Soci-
alministeriet (2006) användes i princip en modell enligt den första meto-
den ovan medan Hansen m.fl. (2013) använder sig av en mikrosimule-
ringsmodell för att beräkna det framtida behovet av bostäder. 

I Norge finns det, som tidigare nämnts, två modeller för att beräkna det 
framtida byggbehovet. Båda modellerna baseras på befolkningsutveckl-
ing och hushållskvoter på region- och kommunnivå. Utifrån detta beräk-
nas behovet av bostäder per kommun och typ av bostad. (Ruud med 
flera., 2013) 
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Bilaga 2 Tillväxtanalys FA-regioner 

 

 

Nummer FA-region 
1 Malmö-Lund 
2 Kristianstad-Hässleholm 
3 Karlskrona 
4 Älmhult-Osby 
5 Ljungby 
6 Halmstad 
7 Värnamo 
8 Växjö 
9 Kalmar 
10 Oskarshamn 
11 Västervik 
12 Vimmerby 
13 Jönköping 
14 Borås 
15 Göteborg 
16 Trollhättan-Vänersborg 
17 Lidköping-Götene 
18 Skövde-Skara 
19 Linköping-Norrköping 
20 Gotland 
21 Nyköping-Oxelösund 
22 Eskilstuna 
23 Stockholm 
24 Västerås 
25 Örebro 
26 Karlskoga 
27 Karlstad 
28 Västlandet 
29 Torsby 
30 Malung-Sälen 
31 Vansbro 
32 Ludvika 
33 Avesta-Hedemora 
34 Falun-Borlänge 
35 Mora 
36 Gävle 
37 Bollnäs-Ovanåker 
38 Hudiksvall 
39 Ljusdal 
40 Härjedalen 
41 Östersund 
42 Sundsvall 
43 Kramfors 
44 Örnsköldsvik 
45 Sollefteå 
46 Strömsund 
47 Åsele 
48 Umeå 
49 Lycksele 
50 Vilhelmina 
51 Storuman 
52 Skellefteå 
53 Arvidsjaur 
54 Arjeplog 
55 Luleå 
56 Haparanda 
57 Överkalix 
58 Jokkmokk 
59 Gällivare 
60 Kiruna 
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Bilaga 3 Regeringsuppdraget 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-03-07 RJL 2017/515

Utbildning och kultur
Avsändare

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner förslag till fördelning av statsbidrag
 föreslår regionstyrelsen att förändra 2017 års bugetramar utifrån den nya 

nivån på statsbidragen.

Sammanfattning
Kulturrådet har för 2017 beviljat Region Jönköpings län bidrag med 32 370 tkr 
kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av 
vissa statsbidrag.

Ramen är i jämförelse med 2016 uppräknad med 1,14 % samt ytterligare ett 
tillägg för Region Jönköpings län med 1,5 miljoner kronor.

Förslaget om fördelning av utökningen på 1,5 miljoner kronor är baserat på 
Region Jönköpings läns kulturplan 2015-2017.

Information i ärendet
Kulturrådet har i enlighet med förordningen om statsbidrag till regional kultur-
verksamhet tilldelat Region Jönköpings län ett statligt bidrag på 32 370 tkr för 
2017 (KUR 2016/7115). Uppräkning har skett med 1,14 % jämfört med 
föregående år. Därutöver har en utökning skett med 1,5 miljoner kronor. För 998 
tkr av bidraget gäller särskilda villkor.  Regionen har även beviljats ett extra stöd 
som riktas till musikverksamheten på 1,2 miljoner kronor (KUR 2016/7341).

Finansiering av kulturverksamheterna i länet sker dels via riktade statliga bidrag 
som regionen erhåller via Kulturrådet och dels via regionens egna skattemedel. 
Den totala nivån på anslagen till kulturverksamheterna fastställs via ordinarie 
budgetbeslut.  

Regionstyrelsen ansvarar för att det för varje riktat statsbidrag görs en prövning 
om förändringar i bidragets storlek ska föranleda någon justering av berörd 
nämnds utgiftsområde. Den utökning av statsbidraget som nu beviljats via 
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Kulturrådet bör leda till motsvarande utökning av budgetanslagen till 
kulturverksamheterna.

Fördelning av det statliga bidraget till kulturverksamheterna i länet:
2016 2017

- Professionell teater-, dans- och musikverksamhet            
Smålands Musik och Teater/Teater och dans          7 854              7 949
Smålands Musik och Teater/Länsmusikuppdrag    10 967 12 092
Smålands Musik och Teater/Sinfoniettan               2 157 2 379

- Regional museiverksamhet
   Jönköpings läns museum                                     6 243 6 814
- Konst- och kulturfrämjande verksamhet
     Centrum för konst och design - Vandalorum       1 000

Riksteatern Jönköpings län 311 315
Dans 208 210
Bild och form 207 209

- Regional enskild arkivverksamhet
Jönköpings läns folkrörelsearkiv                               302 305

- Filmkulturell verksamhet 406 411
- Hemslöjdsfrämjande verksamhet 636 643
- Regional biblioteksverksamhet     1 229 1 243
TOTALT 30 520 33 570

Nedanstående kommenteras de föreslagna förändringarna som följd av tillskottet 
på 1,5 miljoner kronor.

Centrum för konst och design – Vandalorum, 1 000 000 kronor
Vandalorum har blivit en stabil aktör i länets utveckling och uppmärksamhet för 
samtidskonst och design. Verksamheten inom Vandalorum svarar väl mot Region 
Jönköpings läns prioriteringar för en ökad tillgänglighet, kvalitet och förnyelse 
och bidrar därigenom till den kulturella infrastrukturen.  

Museum och kulturarv, 500 000 kronor
Staten beslutar om en museilag under våren 2017, för att slå fast de allmänna 
museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och deras ansvar 
för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien och omvärlden.
Som ett led i att möta detta förhållningssätt för länets kulturarvsinstitutioner, bör 
medel fördelas inom området, så att den publika verksamheten, 
kunskapsuppbyggnaden och samlingsförvaltningen möter lagen och samtidens 
krav om en verksamhet för hela länet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-03-07

 Kulturrådets beslut av fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet för 2017

Beslutet skickas till
 Utbildning och kultur stab
 Ekonomiavdelningen
 Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör Utbildning och Kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Plats: Regionens hus, sal B

§43 Fördelning av statliga medel inom 
samverkansmodellen 
Diarienummer: RJL 2017/515

Beslut 
Presidiet beslutar att

 Ärendet återremitteras för komplettering och avstämning 
med presidiet.

Sammanfattning 
Kulturrådet har för 2017 beviljat Region Jönköpings län bidrag 
med 32 370 tkr att fördelas i enlighet med förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag. 

Ramen är i jämförelse med 2016 uppräknad med 1,14 % samt 
ytterligare ett tillägg för Region Jönköpings län med 1,5 miljoner 
kronor. 

Förslaget om fördelning av utökningen på 1,5 miljoner kronor är 
baserat på Region Jönköpings läns kulturplan 2015-2017.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Torbjörn Eriksson (KD) yrkar att ärendet återremitteras med 
motiveringen att förslaget bör stämma överens med kulturrådets 
beslut.

Malin Olsson (M) och Maria Hörnsten (S) instämmer i yrkandet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 31-45
Tid: 2017-03-01  kl. 09.00-15.15

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Utbildning och kultur
Avsändare

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner förslag till fördelning av statsbidrag
 föreslår regionstyrelsen att förändra 2017 års bugetramar utifrån den nya 

nivån på statsbidragen.

Sammanfattning
Kulturrådet har för 2017 beviljat Region Jönköpings län bidrag med 32 370 tkr att 
fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa 
statsbidrag.

Ramen är i jämförelse med 2016 uppräknad med 1,14 % samt ytterligare ett 
tillägg för Region Jönköpings län med 1,5 miljoner kronor.

Förslaget om fördelning av utökningen på 1,5 miljoner kronor är baserat på 
Region Jönköpings läns kulturplan 2015-2017.

Information i ärendet
Kulturrådet har i enlighet med förordningen om statsbidrag till regional kultur-
verksamhet tilldelat Region Jönköpings län ett statligt bidrag på 32 370 tkr för 
2017 (KUR 2016/7115). Uppräkning har skett med 1,14 % jämfört med 
föregående år. Därutöver har en utökning skett med 1,5 miljoner kronor. För 998 
tkr av bidraget gäller särskilda villkor.  Regionen har även beviljats ett extra stöd 
som riktas till musikverksamheten på 1,2 miljoner kronor (KUR 2016/7341).

Finansiering av kulturverksamheterna i länet sker dels via riktade statliga bidrag 
som regionen erhåller via Kulturrådet och dels via regionens egna skattemedel. 
Den totala nivån på anslagen till kulturverksamheterna fastställs via ordinarie 
budgetbeslut.  

Regionstyrelsen ansvarar för att det för varje riktat statsbidrag görs en prövning 
om förändringar i bidragets storlek ska föranleda någon justering av berörd 
nämnds utgiftsområde. Den utökning av statsbidraget som nu beviljats via 

368



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

2017-02-23 RJL 2017/515

Kulturrådet bör leda till motsvarande utökning av budgetanslagen till 
kulturverksamheterna.

Fördelning av det statliga bidraget till kulturverksamheterna i länet:
2016 2017

- Professionell teater-, dans- och musikverksamhet            
Smålands Musik och Teater/Teater och dans          7 854              7 949
Smålands Musik och Teater/Länsmusikuppdrag    10 967 12 095
Smålands Musik och Teater/Sinfoniettan               2 157 2 379

    Share Music & Performing Arts 100
- Regional museiverksamhet
   Jönköpings läns museum                                     6 243 6 514
- Konst- och kulturfrämjande verksamhet
     Centrum för konst och design - Vandalorum        800

Riksteatern Jönköpings län 311 315
Dans 208 210
Bild och form 207 309

- Strategiskt barn-unga arbete 0 200
- Regional enskild arkivverksamhet

Jönköpings läns folkrörelsearkiv                               302 402
- Filmkulturell verksamhet 406 411
- Hemslöjdsfrämjande verksamhet 636 643
- Regional biblioteksverksamhet     1 229 1 243
TOTALT 30 520 33 570

Nedanstående kommenteras de föreslagna förändringarna som följd av tillskottet 
på 1,5 miljoner kronor.

Centrum för konst och design – Vandalorum, 800 000 kronor
Vandalorum har blivit en stabil aktör i länets utveckling och uppmärksamhet för 
samtidskonst och design. Verksamheten inom Vandalorum svarar väl mot Region 
Jönköpings läns prioriteringar för en ökad tillgänglighet, kvalitet och förnyelse 
och bidrar därigenom till den kulturella infrastrukturen.  

Bild och form, 100 000 kronor
Kulturrådet har i sitt beslut särskilt uppmärksammat den positiva utvecklingen för 
bild- och formområdet med särskilt fokus på samtidskonsten inom Jönköpings 
län. Medel bör fördelas till detta område för att långsiktigt stärka infrastrukturen 
och gynna samtidskonstutvecklingen i länet, dess aktörer och utövare med fokus 
på internationalisering och interregionala samarbeten.

Barn och unga, 200 000 kronor
Den kulturpolitiska uppmärksamheten på kultur för och av barn och unga är av 
särskilt stor betydelse, både ur demokratiskt perspektiv och ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.
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Målgruppen lyfts särskilt fram inom den nuvarande kulturplanen som ett 
kulturpolitiskt prioriterat område och beskrivs inom strategin för barn- och 
ungdomskultur.
I enlighet med strategin behöver en gemensam sammanhållen kompetens 
utvecklas för området. Ett särskilt fokus bör läggas på de läsfrämjande åtgärderna 
samt på litteratur och på dans som konstformer.

Museum och kulturarv, 300 000 kronor
Staten beslutar om en museilag under våren 2017, för att slå fast de allmänna 
museernas fria ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och deras ansvar 
för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien och omvärlden.
Som ett led i att möta detta förhållningssätt för länets kulturarvsinstitutioner 
inklusive arkiv, bör medel fördelas inom området, så att den publika 
verksamheten, kunskapsuppbyggnaden och samlingsförvaltningen möter lagen 
och samtidens krav om en verksamhet för hela länet.

ShareMusic & Performing Arts, 100 000 kronor
ShareMusic & Performing Arts är en internationell kulturorganisation som arbetar 
med konstnärlig utveckling och innovativ scenkonst. Deras vision är att alla 
människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter 
ses som värdefulla. Tillgänglighet och delaktighet är grunden i verksamheten och 
scenkonsten är verktyget för att uppnå detta. ShareMusic & Performing Arts 
arrangerar och leder kurser i scenkonst, skapar banbrytande föreställningar och 
startar konstnärliga processer. De inspirerar i föreläsningar, utbildar genom 
workshops och genomför samarbetsprojekt över hela Sverige och även 
internationellt.
ShareMusic & Performing Arts svarar väl mot Region Jönköpings läns 
kulturpolitiska mål och prioriteringar. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-23

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab
Ekonomiavdelningen
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör Utbildning och Kultur
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Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5 Tel: 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se

BESLUT
2017-01-26

GD 2017:13
KUR 2016/7341
Sid 1 (2)

Ärende

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av
scenkonsten, år 2017

Kulturrådets beslut

Kulturrådet beviljar bidrag enligt bilaga l.

Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 58 000 000 kronor.

Bidraget är förenat med vissa villkor, se bilaga 2.

Bakgrund
Enligt Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2017 får högst 58 000 000 kronor
av anslagsposten 1:6 ap. l Bidrag till regional kulturverksamhet, användas for en
fSrstärkning av scenkonsten, som syftar till ett fortsatt brett utbud av musik av hög
kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden
2017-2020 far medel, utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen samt
verksamheter i Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms
konserthusstiftelse inom ramen for denna satsning.

Ärendets beredning
Handläggama Jochum Landin och Jelena Jesic, koordinator Lisa Poska och
verksamhetsstrategen Signe Westin har deltagit i beredningen av ärendet.

Skäl för beslutet
Aktuella bestämmelser

Kulturrådet beslutar om verksamhetsbidrag till regioner och landsting med stöd av
förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet. För regionala och lokala kulturinstitutioner i de län som inte
omfattas av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet galler förordningen (1996:1596) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Ändamålet med bidraget, enligt förordningen 2010:2012, är att
bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter
till regionala prioriteringar och variationer. Enligt förordningen 1996:1598 ska
statsbidraget till musikinstitutioner syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet
av hög kvalitet.

Bedömning

Kulturrådet har prioriterat regional kulturverksamhet. Mot bakgrund av tillgängliga
medel, och med hänsyn tagen till ändamålet med bidraget samt de prioriteringar som
har redovisats ovan bedömer Kulturrådet att medlen bör fördelas enligt bilaga l
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Handläggningen av ärendet
Detta beslut har fattats av generaldirektören Staffan Forssell efter föredragning av
koordinatom Erik Åström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
enhetschefen Magnus Boström deltagit.

På KuTEörråd^ts vägnar

Erik Åström
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KULTURRÅDET
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5 Tel: 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se

Bilaga 2
2017-01-26

GD 2017:13
KUR 2016/7341
Sid 1 (1)

Generella villkor

Villkor for den som beviljats bidrag från Kulturrådet

Verksamheten ska genomföras enligt ansökan.
Väsentliga ändringar i verksamheten ska snarast meddelas Kulturrådet.
Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste
återbetalas.

- Redogörelse för utfall av finansiering och kostnader ska framgå av respektive
verksamhets årsredovisning.

Bidragsmottagaren ska

- på begäran lämna de redovisningshandlingar som Kulturrådet vill ta del av
- på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget

förbrukats,

- meddela Kulturrådet om man ändrar uppgifter om namn, organisationsnummer,
adress och plus- eller bankgiro.

Kontrolluppgifter
Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag som
utbetalas till enskilda näringsidkare.

Information

I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och
programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet.
Kulturrådets logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska
aldrig anges som medarrangör.
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Box 27215, 102 53 Stockholm S 2017:7
Besok: Borgvagen 1 -5 Tel: 08 519 264 00 KUR 2016/7115
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Sid 1 (4)

Are nde
Fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet fOr fir 2017 inom
ramen for kultursamverkansmodellen

Sokande
Region Jonkapings llin, org.nr.232100- 0057, Box 1024, 551 11 JOnkoping

Kulturridets beslut
Kulturradet beviljar Region Jankapings liin bidrag med 32 370 000 honor att
fOrdelas i enlighet med forordningen (2010:2012) om fordelning av vissa statsbidrag
till regional kulturverksamhet. Bidraget ar fOrenat med vissa villkor, se bilaga 1.

For 997 600 honor av de beviljade medlen galler sarskilda villkor som ocksa
framgdr av bilaga I.

Ans8kan
Region Jdnk5pings liin inkom den 19 oktober 2016 med en frarnstallan om statliga
medel till regional kulturverksamhet room kultursamverkansmodellen fOr 2017.
Regionen askar om ut6kat statligt stod motsvarande 20 000 000 honor f6r att mots
inriktningarna room handlingsplanerna som tillforts kulturplanen samt de sedan
tidigare genomforda investeringarna och utokningarna room den regionala
kulturbudgeten.

Regionens pris- och loneomralcning ar beranad till 3,8 procent.

Arendets beredning
Arendet har beretts inom KulturrAdet och med det samverkansrad som finns inom
myndigheten med uppgift att samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom
ramen for kultursamverkansmodellen. SarnverkansrAdet bestk av
Konstnarsnamnden, Kungliga biblioteket, Lansstyrelserna (representerade av
Lansstyrelsen i Hallands lan), Namnden for hemslojdsfragor, Riksantikvarieambetet,
Riksarkivet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet och Kulturrklet.

Skil fiir beslutet
Aktuella bestiimmelser
KulturrAdet beslutar om fordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
till Region Jonkopings llin med stod av fOrordningen (2010:2012) om fOrdelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (nedan kallad fiirordningen) under
anslag 1:6 ap.1 i Kulturradets regleringsbrev fOr budgetfiret 2017. Andamalet med
bidraget ar att bidra till att de nationella kulturpolitiska malen uppnas samt. att ge
okade mojligheter till regionala prioriteringar och variationer.
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En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar som landstinget vill gora i fraga
om regional kulturverksamhet som ayses fa statligt stod, prioriteringarnas
forhallande till de nationella kulturpolitiska malen samt uppgifter om planerad
statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna (5 § fOrordningen).

Ett landsting far fardela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en
kulturplan har upprattats av landstinget och kulturplanen overensstaminer med
forordningen (6§ fOrordningen).

Den regionala kulturplanen ska utarbetas i samverkans med lanets kommuner och
efter samrad med lanets professionella kulturliv och det civila sarnhallet (7 §
forordningen).

Bidragsgivningen ska framja en god tillgang for lanets invanare till:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och och litteraturframjande verksamhet,
4. konst- och kulturframjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, samt
7. framjande av hemsli5jd.
Detta framgar av 8 § fOrordningen.

Kulturradet beslutade den 21 september 2016 (Sty 2016:6, Dnr Adm 2016/3) att
fOljande fOrdelningsprinciper ska galla fOr beslut om medel for 2017. Som
huvudregel galler aft, under forutsattning att huvudmannens ekonomiska
medfinansiering okar i forhallande till foregaende ars niva, raknas bidraget upp med
1,14 procent. Om huvudmannens insats ligger pa samma niva som foregaende ar
fOrblir aven det statliga bidraget oforandrat. Vid en sankning av huvudmannens
ekonomiska insats atfoljs denna av en sankning av det statliga bidraget med
motsvarande andel. Kulturradet har informerat berorda landsting och regioner om
detta.

Vidare beslutade Kulturradet om aft faljande prioriteringar ska ligga till grund vid
fOrdehling av bidrag 2017. Prioriteringarna har gjorts med de nationella
kulturpolitiska malen som grund. Kulturradet har informerat berorda landsting och
regioner aven om dessa prioriteringar. En regional kulturverksamhet ska prioriteras
som okar tillgangligheten och skapar fOrutsattningar for okad kvalitet och fcimyelse
genom att:
— to tillvara digitaliseringens och teknikens mojligheter
— utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, anvanda nya arbetssatt och

samverka
— ge utrymme till konst- och kulturomraden med en swag regional struktur
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Kulturradet beslutade vidare att viktiga forutsattningar for utveckling ar att de
regionala kulturverksamheterna ger goda fOrutsattningar for kulturskapare och att de
samverkar med fria aktorer.

Kulturradet ska integrera ett jamstaildhets-, mangfalds- och barn- och
ungdomsperspektiv i sin verksamhet. Kulturradet har ett sektorsansvar fOr
funktionshindersfragor med anknytning till myndighetens verksamhetsomrade och
aven ett samlat ansvar fdr att Mom sift verksanahetsomrade framja lika rattigheter och
mojligheter oaysett sexuell laggning, konsidentitet och konsuttryck. Dessa uppdrag
framgar av forordningen (2012:515) med instruktion fOr Statens kulturrad.

Av Kulturradets regleringsbrev for 2017 frarngar att Kulturradet sarskilt ska
uppmarksamma landstingens arbete for att framja de nationella minoriteternas och i
synnerhet romers kultur och kulturary i sin bedomning och uppfoljning av regionala
kulturplaner. Kulturradet har aven fatt i uppdrag aft tillsammans med Statens
musikverk, och i dialog med berorda aktorer pa lokal, regional och nationell niva,
framja en mer jamstaild repertoar bland orkestrar som tilldelas statligt

Bedomning
Kulturradet bedomer att Region Jonkopings lans regionala kulturplan uppfyller
kraven pa vad en sadan plan ska innehalla.

Kulturradet konstaterar vidare att kulturplanen har tagits fram i samverkan med
kommunerna i lanet och efter sarnrad med lanets professionella kulturliv och det
civila samhallet. Verksamheterna som firms angivna i 8 § fOrordningen finns ocksa
beskrivna i kulturplanen och Kulturradet anser aft regionens bidragsgivning kommer
aft framja en god tillgang for lanets invanare av dessa verksamheter.

Kulturradet bedomer aft Region .15nkopings kin under ett antal ar har bedrivit ett
kvalitativt utvecklingsarbete Mom bild- och formomradet. Centrum fOr konst och
design Vandalorum har pa kort tid blivit en stabil plattform fOr regionens utveckling
av samtidskonsten och en resurs i det interregionala arbetet far omradet.
Utvecklingsarbetet svarar val mot styrelsens prioriteringar om aft Oka
tillgangligheten och skapa forutsattningar fOr okad kvalitet och fOrnyelse genom aft
utveckla den regionala kulturella infrastrukturen och ge utrymme till konst- och
kulturomraden med en svag regional struktur. Kulturradet bedomer darned aft
Region Jonkopings Mn, utover pris- och loneomralcning, bor beviljas en Okning av
anslaget om 1 500 000 kronor.

Mot bakgrund av tillgangliga medel, och med hansyn tagen till andamalet med
bidraget samt de prioriteringar som har redovisats ovan bedomer Kulturradet att
Region Jonkopings lan bor beviljas bidrag med 32 370 000 honor, som Region
Jonkopings Mn enligt fcirordningen ska fordela till verksamheter som far bidrag fran
landsting, kommun eller annan huvudman. For 997 600 honor av de beviljade
medlen galler sarskilda villkor, se bilaga 1.
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Region JOnkopings liin ska ansvara for att statsbidrag endast fOrdelas till
verksamheter som uppfyller delmalen i arbetet med forverkligandet av
funktionshinderspolitikens mai, se bilaga 1.

Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av Kulturradets styrelse genom ordfiirande Ulrika Stuart
Hamilton och ledamoterna Kjell Englund, Aris Fioretos, Bo Netz, Ann-Sofie KOping
Olsson, Anna Sparrman, Mans Wrange och generaldirektoren Staffan Forssell. I den
slutliga handlaggningen av arendet har aven handlaggaren Jelena Jesic och
koordinatorn Erik Astrom deltagit. Arendet foredrogs for styrelsen av koordinatorn
Lisa Poska.

Pa Kuhurradets vagnar

Ulrika Stuart Hamilton

Lisa Poska
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Villkor f6r bidraget
Generella villkor
• Verksamheten ska genomfOras enligt vad som framkommer i den regionala

kulturplanen och i detta beslut.
• Vasentliga andringar i verksamheten jamfOrt med punkten ovan ska snarast

meddelas Kulturradet. Sadana andringar kan innebara att bidraget eller en del av
bidraget maste Aterbetalas.

Sarskilda villkor
• For 997 600 honor av de beviljade medlen galler fOljande. Dessa medel ska

anvandas for kvalitetsfcirstarkande insatser Morn scenkonstomradet. Medlen ska i
fOrsta hand fOrdelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var fOr-
tecknade i bilaga A till fcirordningen (2003:56) om tjanstepension och tjanste-
grupplivfOrsaluing fOr vissa arbetstagare med icke-statlig anstallning.

• Nar bidragsmottagaren har fattat beslut om preliminar fOrdelning av de statliga
verksamhetsmedlen ska beslutet snarast, dock senast den 31 mars 2017, skickas
in till KulturrAdet. Av beslutet ska framga hur medel beviljade fOr
kvalitetsstarkande insatser inom scenkonstomradet har fcirdelats.

• Bidragsmottagaren ansvarar fOr att statsbidrag endast ferdelas till verksamheter
som uppfyller delmalen i arbetet med fOrverkligandet av
funktionshinderpolitikens mal (se kriterier fOr tillganglighet nedan).

• Bidragsmottagaren ska senast den 18 maj 2018 redovisa till Kulturradet hur det
statliga stodet anvants samt pa fOrfragan delta i en separat uppgiftsinsamling i
enlighet med Kulturradets riktlinjer fOr uppfdljning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet (S 2017:22).

• Bokslut, arsredovisning och verksamhetsberattelser fOr verksamheter som
mottagit statsbidrag 2017 ska bifogas redovisningen. For verksamheter som
mottagit medel for kvalitetsfOrstarkande insatser inom scenkonstomradet ska det
av verksamhetsberattelse framgd hur medlen har anvants.

Bidragsmottagaren ska
• pa begaran lamna de redovisningshandlingar som Kulturradet vill to del av
• pa begaran lamna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget

fdrbrukats,
• inneha ett plus- eller bankgirokonto, samt
• meddela Kulturradet om man andrar uppgifter om namn, organisationsnummer,

adress och plus- eller bankgiro.

379



KULTURRADET Bilaga 1

2017-01 -24

S 2017:7
KUR 2016/7115
Sid 2 (2)

Kriterier for tillganglighet
Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag via
kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgangligheten till sin publika
verksamhet eller sift arrangemang pa sin webbplats, de sociala medier eller fristaende
evenemangskalendrar som anvands.

Organisationer med egen lokal for publik verksamhet
Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag via kultursamverkansmodellen,
och har egen lokal fOr publik verksamhet ska atgarda sa kallade enkelt avhjalpta
hinder i sina publika lokaler.

Kulturinstitutioner
Kulturinstitutioner med statligt bidrag via kultursamverkansmodellen ska vidta
atgarder room fyra omraden:

• Handlingsplaner for tillganglighet
• Tillgangliga webbsidor, inklusive applikationer sa langt som mojligt, och

e-tjanster
• Information om tillgangligheten till publik verksamhet
• Enkelt avhjalpta hinder

Information om att KulturrAdet har beviljat bidrag for projektet
I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial, till exempel affischer och
programblad bor det framga aft Kulturradet har beviljat bidrag for projektet.
Kulturradets logotyp kan laddas ned fran Kulturradets webbplats. Kulturradet ska
aldrig anges som medarrangor.
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