KALLELSE

1(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2018-10-16 kl:13:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Anmälan av informationshandlingar

2018/36

4

Anmälan av delegationsbeslut

2018/30

5

Inkomna remisser, promemorior och motioner

6

Anmälan av kurser och konferenser
- Region Jönköpings läns miljödag, 15 november

Informationsärenden och aktuellt
7

Regionrevisionen, Susanne Andersson, Marianne Eriksson,
Nenus Jidah

8

Jämställd regional tillväxt, Mikaela Dinu Billström

9

Aktuell information

10

Sydtaxan, nytt regelverk

11

Uppföljningsrapport Region Jönköpings län
kollektivtrafik 2017

2018/2449

12

Månadsrapport september 2018

2018/230

13

Delårsrappport per augusti, Länstrafikens
verksamhetsområde med flera

2018/231

KALLELSE

2(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2018-10-16 kl:13:00

Beslutsärenden till regionfullmäktige
14

Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i 2018/2425
Jönköping

15

Allmän trafikplikt inför upphandling av
busstrafik i stråket Jönköping-UlricehamnBorås

2018/2474

16

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019 Kollektivtrafik priser

2018/224

17

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019 Regelverk för sjukresor, färdtjänst och
riksfärdtjänst

2018/224

Beslutsärenden för nämnden
18

Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun
och Region Jönköpings län inför upphandling
av nytt trafikavtal

2018/2426

19

FASTR - Snabbare omställning till fossilfria
transporter i Jönköpings län

2018/2211

20

Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag
att se över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge

2018/2068

21

Remiss - Upphörande av underhåll på spår 14,
Värnamo kommun

2018/2281

22

Delårsrapport per augusti, Tertial 2, 2018

2018/231

23

Sammanträdesplan 2019

2018/2227

Övrigt
24

Övriga frågor

KALLELSE

3(3)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Tid:

2018-10-16 kl:13:00

Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)

Ersättare
Emma Henning (S)
Gunnar Pettersson (S)
Azra Muranovic Mujagic (S)
Fredrik Bodin (S)
Peter Holkko (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Anders Wilander (M)
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

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

RJL 2018/36

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-10-16
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik




Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde AB Transitio 2018-05-24
Region Kronoberg, 2018-09-07 § 64 Samverkansavtal för Krösatågen
Protokoll länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2018-09-06




RJL 2018/2419 Skrivelse från Erikshjälpen
RJL 2018/2557 Skrivelse från Equmeniakyrkan region öst



N2018/04581/SUN ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende tillväxtverket inom
utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
N2018/04123/HL Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen
landsbygdspolitik för Sveriges Landsbygder

Motioner
Inkomna handlingar
Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut



Cirkulär från SKL
Beslut från SKL
Arbetsmiljöverket
Redovisningar av
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt



SKL 18/03884 Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän

RJL 2018/30

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2018-10-16
Ärendetyp
TIM 4.4.1
TIM 4.1.3

Ärenderubrik
Delegationsrapport färdtjänsten augusti 2018
Svar på förslag till grön strukturplan och
naturvårdsprogram för Jönköpings kommun

Diarienummer
RJL 2018/23
RJL 2018/2507

Beslutsdatum
2018-09-21
2018-09-27

Beslutsdelegat
Björn Elm
Kristina Athlei

Dokument
Utskriftsdatum: 2018-10-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remiss September 2018
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Kungörelse om samråd Hatten, Nässjö

Karin Henriksson

2018-09-28

Nässjö kommun

Länstrafiken

RJL 2018/2512

Kungörelse om samråd Hatten, Nässjö

REMISS

Kungörelse om samråd Ängs tätort, Nässjö

Karin Henriksson

2018-09-21

Nässjö kommun

Länstrafiken

RJL 2018/2461

Kungörelse om samråd Ängs tätort, Nässjö

REMISS

Remiss - Nya regler om faderskap och
föräldraskap

Lena Lindgren

2018-09-11

Justitepartimentet

Regionens åtagande

RJL 2018/2359

Remiss - Nya regler om faderskap och
föräldraskap

REMISS

2018.9556

2018.9400

2018.9081

2018.9016

I

I

I

I

Missiv med sändlista - Remittering av
Fia Lindeberg
betänkande Ds 2018:36 Utökade möjligheter att
avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från
det statliga tandvårdsstödet

2018-09-07

Socialdepartementet

RJL 2018/2332

Remittering av betänkande Ds 2018:36 Utökade REMISS
möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som
misskött sig från det statliga tandvårdsstödet

2018.8917

Remiss - Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet

Lena Lindgren

2018-09-04

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/2289

Remiss -Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet

REMISS

Remiss - Ny Grönstrukturplan och nytt
Naturvårdsprogram – Var med och tyck till!

Emil Hesse

2018.9550

I

Folktandvården

I

2018-09-04

Regionens åtagande

RJL 2018/2507
2018.8884

Remiss - Förslag till ny Grönstrukturplan och
REMISS
nytt Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun
I

Remiss - Avveckling av järnväg

Elisabet Eriksson

2018-09-03

Trafikverket, Region Syd

Regionens åtagande

RJL 2018/2281

Remiss/samrådshandling Avveckling av järnväg REMISS

Sidan 1 av 1

Region Jönköpings läns miljödag 2018 - 15 november
Varmt välkomna!
Nedan finner ni programmet för vår miljödag. Ni kan välja att delta fysiskt i Rosensalen eller se den via streaming,
i grupp eller enskilt. Om många önskar se den via streaming i grupp så kommer vi på miljöenheten hjälpa till att
arrangera rum, samt boka fika och lunch för detta på Höglandssjukhuset i Eksjö, samt Värnamo sjukhus.

•

Fysiskt deltagande i Rosensalen - anmälan via Lärandekalender. För busstransport, se längre ner.

•

Streaming i grupp - anmälan via mail till Kristina Skeppås kristina.skeppas@rjl.se för Höglandssjukhuset och
Jacob Mild jacob.mild@rjl.se för Värnamo sjukhus.

•

Streaming från eget rum - ingen anmälan behövs

Program - Moderator: Miljöchef Maria Cannerborg
08:30 Fika i Matrosen

09.00 Välkomna! - Moderator, Miljöchef Maria Cannerborg
09.10 Inledning - Rune Backlund, Ordförande i Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

09.20 Program för hållbar utveckling 2017-2020 - Hur går det för oss?
Miljöchef Maria Cannerborg och miljöcontroller Petter Odén, Region Jönköpings län

09.30 Konkreta tips för hållbart resande
Hanna Olovsson, Hela RESAN, Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings län

10.15 Bensträckare

10.45 Livsmedel
Område Måltid, Region Jönköpings län

11.30 Lunch i Matrosen

12.30 Hållbar upphandling – hur följer vi upp våra leverantörer?
Pauline Göthberg och Karin Lonaeus från det nationella kansliet

13:15 Bensträckare

13:30 Tio skäl att strunta i miljön
Per Gyberg, docent vid tema miljöförändring på Linköpings universitet

14.20 Vinnare RJL:s hållbarhetspris med miljöinriktning 2018

14.45 Avslutning - Moderatorn sammanfattar dagen.

15:00 Hemresa

Transport
Buss till Regionens miljödag avgår från:
Värnamo
Anmälan: Jacob Mild jacob.mild@rjl.se
Eksjö
Anmälan: Kristina Skeppås kristina.skeppas@rjl.se

Jönköping - Kommunikationer till Rosenlund
Res hållbart med buss eller cykel till miljödagen. Busshållplats Rosenlunds Vårdcentrum (Buss nr 2
eller 12). Cykelställ finns utanför Vårdcentrum.
Mat och fika
Meddela om du önskar specialkost.
Anmälan
Anmälan senast 6 november. Max antal platser är 150 stycken, så får du förhinder att komma, glöm inte
avanmäla dig så någon annan kan få din plats!
Välkomna!

Diskussionsområden för revisorernas möte med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 201810-16
Deltagare från revisionen: Susanne Andersson, Marianne Eriksson, Nenus Jidah (revisionschef), Mia
Suntila (administrativ samordnare)
1. Information från revisionen
Berätta kort om revisorernas arbete med revisionsplan och kort om innehåll. Revisorerna lämnar
information om revisionsplan 2018.
Granskning av kollektivtrafiken genomfördes 2017.
Följande rekommendationer lämnades:
- se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och säkerställa att
målkonflikter inte föreligger
-besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om självfinansieringsgrad ska kunna nås
- ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans
Enligt yttrande på rapporten:
- Översyn av målen görs i trafikförsörjningsprogrammen
- Genomförda och planerade åtgärder bedöms ge en verksamhet i balans 2018.
Kan nämnden kommentera rekommendationer och genomslag av åtgärder i yttrandet?
Övriga riskområden TIM:
- Är regionen resursmässigt förberedda för ambitionerna enligt trafikförsörjnings- och
länstransportsprogrammen?
Risk att RJL:s ambitioner enligt trafikförsörjnings- och länstransportsprogramen inte går att
genomföra.
Hur hanterar nämnden inkomna granskningsrapporter och uppföljning kopplade till dessa?
Sker återkoppling iakttagelser och åtgärder i enlighet med era yttranden på rapporter?
2. Nämndens arbete med mål, intern kontroll, uppföljning
Hur arbetar nämnden med riskanalys och intern kontroll?
Hur ser nämnden på de mål som berör verksamheten?
På vilket sätt sker uppföljning av verksamheten till nämnden?
3. Övrigt

Information från nämnden avseende upphandlingar avseende tåg, buss, serviceavtal.
4. Information från nämnden
Vad är på gång inom nämndens ansvarsområde framåt, vad kommer att påverka verksamheten?

Region Jönköpings län/ Kollektivtrafikmyndigheten

Region Jönköpings läns
kollektivtrafik 2017
uppföljningsrapport artikel 7.1 EU:s kollektivtrafikförordning

Jönköpings Länstrafik

E-post: erik.andersson@jlt.se
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Artikel 7 ur EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007.
”Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna
trafikplikten inom sitt behörighetsområde, och de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar
och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten ska skilja mellan
busstrafik och spårtrafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet,
kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information om eventuellt beviljade ensamrätters
art och omfattning.”

Region Jönköpings läns kollektivtrafik 2017 - uppföljningsrapport artikel 7.1 EU:s
kollektivtrafikförordning
Dnr: RJL 2018/
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö informerad 2018-.
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1.

Inledning och syfte

Region Jönköpings län är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Jönköpings län och är ansvarig för
kollektivtrafiken. Jönköpings länstrafik är en verksamhet inom Region Jönköpings län med ansvar för
genomförandet av kollektivtrafiken.
De skattemedel som används för att stödja kollektivtrafiken i länet ska användas så effektivt som möjligt
samtidigt som planering och utförande av trafiken ska följa SFS 2010:1065, Lag om kollektivtrafik.
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför regelbundna uppföljningar av hur olika län eller regioner
hanterar kollektivtrafiken. En årlig uppföljningsrapport ska tas fram enligt artikel 7.1 i EU:s
kollektivtrafikförordning. Rapporten ska på ett samlat sätt presentera länets arbete för Transportstyrelsen
och utgör samtidigt en sammanställning för egenkontroll av verksamheten.
SKL har i en vägledning sammanställt vad rapporten, enligt EU:s kollektivtrafikförordning, ska innehålla.
Region Jönköpings län har med ledning av detta tagit fram rapporten för 2017.
Region Jönköpings län/kollektivtrafikmyndigheten hoppas att rapporten ska bidra till en bra dialog om
kollektivtrafikens utveckling och bli en kunskapskälla för beslutsfattare och andra berörda. Rapporten
kommer att finnas tillgänglig för allmänheten via Jönköpings Länstrafiks hemsida www.jlt.se.

2.

Allmän trafikplikt och avtal

Kollektivtrafiklagen anger att beslut om allmän trafikplikt ska föregå en upphandling. Beslutet ska ange
vad som ska upphandlas och varför på ett sätt som motiverar att trafiken inte lämnas till den kommersiella
marknaden. Syftet är att allmänheten och kollektivtrafikföretagen ska få information om den politiska
ambitionsnivån gällande kollektivtrafik i olika områden. I bilagor redovisas fattade beslut om trafikplikt,
vilka företag som utförde kollektivtrafik i Jönköpings län under hela eller delar av år 2017. Kostnader för
respektive avtal redovisas. Den kommersiella regionala linjetrafik som utförs i Jönköpings län redovisas
också.

2.1 Allmän trafikplikt
Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som behörig
myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse. Den trafik som
avses är av sådant slag att ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att
bedriva utan att få ersättning från det allmänna eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma
villkor. Den trafik som omfattas av allmän trafikplikt ska motiveras i trafikförsörjningsprogrammet. Den ska
ge en samhällsekonomisk nytta, tillgodose behovet av resor i vardagen och säkerställa ett långsiktigt
sammanhållet kollektivtrafiksystem.
I bilaga 5.1 finns en förteckning över beslut om allmän trafikplikt som var aktuella i Jönköpings län under
år 2017.

2.2 Kollektivtrafikföretag och kostnadsersättningar
Under 2017 hade Länstrafiken i Jönköpings län sju trafikavtal med buss- och tågoperatörer. Förutom
avtalen för den allmänna linjelagda trafiken fanns också avtal med mindre fordon (5-19 platser) för
Serviceresors verksamhet med sjukresor och färdtjänst. Dessa mindre fordon användes även för
närtrafik. Under 2017 fanns ett avtal rörande biljettgiltighet i båttrafik.
I bilaga 5.2 finns en förteckning över ovan nämnda avtal och utbetalda ersättningar som var aktuella i
Jönköpings län under år 2017.

2.3 Ensamrätter eller direkttilldelade avtal
Jönköpings Länstrafik upphandlar all trafik regelbundet. Ensamrätter eller direkttilldelade avtal
förekommer normalt inte. Undantaget är Krösatågsavtalet som genom i förtid avslutat avtal fick
direktupphandlas.
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2.4 Kommersiell linjetrafik
Kommersiell regional linjetrafik är sedan 2012 tillåten utan tillstånd men med anmälningsskyldighet.
I Jönköpings län förekommer kommersiell kollektivtrafik med såväl tåg, buss och taxi. Trafikoperatörer
och trafikerade sträckor redovisas i bilaga 5.3. På dessa sträckor är det möjligt att bedriva trafik på
kommersiella villkor och det finns aktörer som är intresserade av att bedriva trafiken.

3.

Resultat

Nedan beskrivs utvecklingen av kostnader, intäkter och resande enligt rapportering till Trafikanalys.
Nyckeltal har beräknats utifrån grundstatistiken. I övriga kostnader ligger alla kostnader för Jönköpings
Länstrafik som hänförs till kollektivtrafiken men som inte är betalning till trafikentreprenörerna. Några av
de större posterna ligger inom biljettförsäljning, marknadsföring, hållplatsrelaterat underhåll och
trafikplanering där personalkostnader ingår.

3.1 Finansiering
Bruttokostnader, 1000-tal kr
Trafikslag/År
Tåg
Buss
Infrastruktur
Övrigt
Totalt

2016
322 351
550 872
7 870
76 689
957 782

2017
340 584
582 324
11 565
70 816
1 005 286

Intäkter, 1000-tal kr (administration och infrastruktur är ej inräknad)
Trafikslag/År
Tåg
Buss
Övrigt
Totalt

2016
61 018
268 197
6 108
335 323

2017
67 497
287 973
7 042
365 212

Skattesubventionsgrad %, Finansiärers bidrag i förhållande till total kostnadstäckning
Trafikslag/År
Totalt

2016
65%

2017
63,5%

3.2 Resor och trafikutbud
Nedan beskrivs antal resor och trafikens omfattning uppdelat på trafikslag. Siffrorna har Jönköpings
Länstrafik rapporterat in till Trafikanalys förutom marknadsandel som har tagits fram av Svensk
kollektivtrafik genom kollektivtrafikbarometern.
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Resor, 1000-tal resor

Trafikslag/År
Tåg
Buss
Totalt

2016
2 825
19 229
22 054

2017
3 088
19 305
22 393

Marknadsandel %, Kollektivtrafiken i förhållande till totalt antal motoriserade resor
Totalt Jönköpings län
(helår)/År
Totalt

2016

2017

15%

17%

Trafikutbud, 1000-tal km
Trafikslag/År
Tåg
Buss
Totalt

2016
3 773
18 518
22 291

2017
3 664
18 556
22 220

3.3 Effektivitet
Nedanstående tal har tagits fram genom att använda faktiska värden i de tidigare avsnitten för
att beskriva kostnadsutvecklingen per km och resa.
Total bruttokostnad per resa, kr
Trafikslag/År
Totalt

2016
43,42

2017
44,89

Total kostnad finansiär per resa, kr
Trafikslag/År
Tåg
Buss
Totalt

2016
92,50
14,70
28,22

2017
88,43
15,25
28,58

Total kostnad finansiär per km, kr
Trafikslag/År
Tåg
Buss
Totalt

2016
69,26
15,26
27,92

2017
88,43
15,86
28,81

3.4 Kvalitet
Kvalitet är ett brett begrepp där olika delar har olika tyngd för olika individer. Kollektivtrafik-branschen har
under många år försökt kartlägga vilka områden som är viktigast att lägga resurser på. Genom
samverkan och dialog i Svensk kollektivtrafik och med kollektivtrafikbarometern som verktyg finns nu
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mycket kunskap och resultat. Nedan beskrivs några områden som avgör hur kollektivtrafikresenären
uppfattar och värderar trafiken och som påverkar i vilken grad kollektivtrafiken kan konkurrera med andra
färdmedel.
Tillgänglighet
Begreppet tillgänglighet förekommer i två betydelser inom kollektivtrafiken; möjligheten för personer med
funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken och kollektivtrafikens närhet till bostäder och
målpunkter. SKL använder i sin statistik begreppet tillgänglighet i betydelsen tillgänglighet för
funktionsnedsatta. Det är också i den betydelsen som begreppet diskuteras i det nedanstående.
Tillgänglighet är en central aspekt i all planering och utformning av kollektivtrafiken och dess interaktion
med infrastruktur och bebyggelse. Det finns därför ett delat ansvar för denna fråga mellan Trafikverket,
Region Jönköpings län och kommunerna. Jönköpings Länstrafik som är en verksamhet inom Region
Jönköpings län kan påverka tillgänglighetsaspekter i fordonen i samband med upphandling. I övrigt är det
kollektivtrafikmyndighetens uppgift att ta fram målsättningar, och för den egna verksamheten
handlingsplaner, för vilka åtgärder som ska göras. Efter skatteväxlingen 2012 ansvarar Jönköpings
Länstrafik för hållplatsstolpe, topp och informationsbärare vid bytespunkter.
Det finns i Jönköpings Läns trafikförsörjningsprogram en uttalad vilja att tillgängliggöra fler bytespunkter
då ökad tillgänglighet gagnar långt flera målgrupper än bara personer med funktionshinder. I en bilaga till
trafikförsörjningsprogrammet redovisas de linjer som under ansågs vara tillgängliga för resenärer med
funktionsnedsättningar av olika slag.
Restid
Även om möjligheten att använda tiden ofta är mycket bättre på buss och tåg jämfört med bil är restiden
viktig valet av färdsätt. Restiden är därför ett område med hög prioritet i trafikförsörjningsprogrammet och
antagit och där tydliga restidsmål ställts upp. Det bedöms särskilt viktigt för framtiden att förbättra restiden
till och mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor. Länets satsning på tät och snabb trafik i så kallade
starka stråk har lett till en tydlig resandeökning. Även i stadstrafiken har tätare turer gett fler resenärer.
Punktlighet
Punktligheten är viktig för tilltron till kollektivtrafiken. Man ska kunna lita på att man kommer fram i tid utan
att behöva använda stora marginaler genom att ta tidigare avgångar än nödvändigt. I tågtrafiken
fortplantar sig lätt förseningar från andra delar av tågsystemet vilket kan vara svårt att komma åt.
Kollektivtrafikbarometerns undersökning 2017 angav 54 % av resenärerna i Jönköpings län att de kan lita
på att komma fram i tid, vilket är lägre än 2016 (55 %) sannolikt beroende på stora problem med
tågtrafiken.
Nöjdhet
I de nöjdhetsmätningar som fortlöpande genomförs är givetvis de som reser med kollektivtrafiken mer
nöjda med den än den allmänhet som inte nyttjar trafiken. På helårsbasis var kundnöjdheten bland
resenärerna 59 % och 49 % bland allmänheten vilket är något lägre än 2016.

4.

Kollektivtrafikens fortsatta utveckling

Hösten 2016 togs beslut om ett nytt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län. Programmet beskriver
kollektivtrafikens uppdrag och hur ett funktionellt trafikutbud och resande kan se ut.
Jönköpings läns läge mitt i södra Sverige med många grannlän förstärker vikten av att gränslös
regionöverskridande trafik framhålls liksom strävan att tillgodose resbehov i så kallade funktionella
områden. Förstorade arbetsmarknadsregioner ger regional tillväxt vilket understryker vikten av
utbyggd kollektivtrafik samt strävan efter restidförkortningar i systemen.
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Tillgänglighet är ett annat högt prioriterat område i trafikförsörjningsprogrammet. Begreppet används
både för att beskriva i vilken utsträckning människor har tillgång till kollektivtrafik för att ta sig till arbete,
skolor och samhällsservice. Begreppet används också i betydelsen tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar.
En gynnsam resandeutveckling i alla trafikslag har sedan 2012 varit möjlig tack vare utbyggd trafik,
förmånliga reseerbjudande samt ökad befolkning i starka trafikstråk. Under 2017 har det totala resandet
planat ut på en nivå om ca 22,4 miljoner resor totalt i den allmänna kollektivtrafiken.
Närtrafiken på landsbygden är ett exempel på ett område som är under utveckling för att upprätthålla
nåbarheten till målorter och service. Även biljett- och betallösningar utvecklas för att på olika sätt
underlätta för resenärerna.
Jönköpings län arbetar offensivt för att bli ett plusenergilän till år 2050. Kollektivtrafiken ska vara
föregångare i detta genom uppsatta mål om energieffektivitet kombinerat med fossilbränslefrihet till år
2025. Kommande upphandlingar kommer ge ökade förutsättningar för att uppnå dessa mål.
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5.

Bilagor

5.1 Beslut allmän trafikplikt
Nedan följer linjer inom länet som omfattades av allmän trafikplikt under 2017.
Kollektivtrafiklinjer i Jönköpings län januari 2017
Stadsbussar Jönköping
1 Råslätt-Huskvarna
2 Hisingsängen-Öxnehaga
3 Tokarp-Råslätt
11 Samset-Centrum
12 Vätterslund-Ekhagen
13 Ryhov-Huskvarna
14 Råslätt-Torsvik
15 Öxnehaga-Stensholm
17 Vilhelmsro-Centrum
18 Skänkeberg-Österängen
24 Centrum-Barnarp-Torsvik
26 Bankeryd-Ryhov
27 Mariebo-Månsarp
28 Fridhem-Norrahammar-Torsvik
29 Sjöåkra-Trånghalla
33 Esplanaden-Egnahem
35 Snabbuss Jönköping-Huskvarna
37 Snabbuss Jönköping-Torsvik
38 Snabbuss Torsvik-Huskvarna
Stadsbussar Tranås
40 Centrum-Stoeryd
41 Centrum-Hagadal
42 Centrum-Junkaremålen
Stadsbussar Värnamo
51 Stationen-Gröndal
52 Stationen-Vråen
53 Stationen-Rörstorp
Stadsbussar Nässjö
61 Centrum-Norrboda
62 Centrum-Handskeryd
63 Centrum-Åker-Målen
64 Centrum-Träcentrum-Sörängen
Stadsbussar Vetlanda
80 Centrum-Bäckseda
Regionbussar
101 Gränna-Habo
115 Brandstorp-Habo
116 Habo-Mullsjö-Jönköping
117 Skollinje Habo-Älgafall
119 Nässjö-Tenhult-Huskvarna
120 Gränna-Tranås
122 Snabbuss Gränna-Jönköping
123 Huskvarna-Vireda-Hullaryd
124 Jönköping-Aneby
126 Öasvängen Visingsö
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130 Jönköping-Tenhult-Malmbäck
132 Jönköping-Gislaved
133 Jönköping-Värnamo
136 Jönköping-Gnosjö
141 Jönköping-Sävsjö
150 Tranås-Eksjö
151 Tranås-Duvebo-Gränna
155 Tranås-Sommen
160 Tranås-Frinnaryd-Aneby
200 Borås-Jönköping
201 Smålandsstenar-Gnosjö-Värnamo
202 Gislaved-Reftele-Värnamo
238 Hillerstorp-Bredaryd
239 Skollinje Gnosjö-Kulltorp
245 Grimsås-Gislaved
246 Gislaved-Broaryd
247 Smålandsstenar-Burseryd
248 Smålandsstenar-Reftele
254 Gnosjö-Hillerstorp
270 Värnamo-Rydaholm
271 Värnamo-Ohsbruk
273 Värnamo-Ljungby
275 Värnamo-Dannäs
301 Nässjö-Eksjö-Vetlanda
311 Nässjö-Malmbäck
312 Nässjö-Bodafors
313 Skollinje Nässjö-Sandsjöfors
314 Flisby-Nässjö
321 Nässjö-Anneberg-Eksjö
325 Nässjö-Vimmerby
330 Eksjö-Mariannelund
335 Mariannelund-Vetlanda
341 Sävsjö-Vetlanda
342 Sävsjö-Landsbro-Vetlanda
343 Nässjö-Vetlanda
344 Vetlanda-Hultsfred
345 Vetlanda-Nottebäcksterm.(-Åseda/Växjö)
350 Vetlanda-Ramkvilla(-Växjö)
352 Vetlanda-Nye-Åseda
353 Vetlanda-Virserum
354 Vetlanda-Skede
355 Skollinje Vetlanda-Skirö
356 Skollinje Eksjö-Värne
360 Eksjö-Sävsjö
362 Skollinje Sävsjö-Hjälmåkra
363 Sävsjö-Stockaryd-Lammhult
406 Hjo-Brandstorp Västtrafik
432 Smålandsstenar-Hyltebruk
510 Snabbuss Värnamo-Tranemo
520 Snabbuss Värnamo-Jönköping
530 Snabbuss Vetlanda-Nässjö
540 Snabbuss Tranås-Jönköping
630 Österbymo-Tranås
631 Österbymo-Eksjö
670 Ödeshög-Tranås
671 Skollinje Ödeshög-Gränna
873 Snabbuss Värnamo-Ljungby

JLT/Västtrafik

Länstrafiken Kronoberg

JLT/Kalmar Länstrafik

Östgötatrafiken
Östgötatrafiken
Östgötatrafiken
Östgötatrafiken
Länstrafiken Kronoberg
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Tåg
Jönköping/Nässjö-Värnamo-Halmstad
Värnamo-Växjö
Nässjö-Eksjö
Nässjö-Vetlanda
Jönköping-Nässjö-Växjö
Nässjö-Tranås
Norrköping-Tranås
Göteborg-Nässjö
Skövde-Nässjö

Krösatåg
Krösatåg
Krösatåg
Krösatåg
Krösatåg
Krösatåg
Östgötapendeln
Västtågen
Västtågen
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5.2 Förteckning trafikavtal 2017 med kostnadsersättningar
Tabellen visar gällande trafikavtal i den allmänna kollektivtrafiken med kostnadsersättning under 2017.

OPERATÖR

AVTAL

Keolis
Bivab
Nettbuss
Transdev
SJ
Arriva
SJ tåg Kust till kust
Visingsötrafiken
(Jönköpings kommun)

KOSTNADSERSÄTTNING (i tusen kr)

Stadstrafik Jönköping
Regionbusstrafik
Regionbusstrafik
Krösatåg
Västtågen
Östgötapendeln
Biljettsamverkan
Biljettsamverkan (färja)

255 728
174 178
137 501
107 469
92 221
25 093
4 516
907

5.3 Förteckning kommersiell linjetrafik buss och tåg
Tabellen visar kollektivtrafik som år 2017 bedrevs på kommersiella grunder och berörde Jönköpings län.
Trafikslag

Operatör

Buss
Buss
Buss
Buss
Buss
Buss
Tåg
Tåg
Tåg

Nettbuss Express/Buss4you
Nettbuss Express/Buss4you
BT-buss
Söne Buss Västerviksexpressen
Flixbuss (Swebus)
Flixbuss (Swebus)
Tågab
SJ
SJ ”södra stambanan”

Tåg
Tåg

SJ ”Kust till kust”
Transdev Snälltåget

Sträcka
Göteborg-Jönköping-Stockholm
Växjö-Eksjö-Linköping
Nässjö-Karlstad
Västervik-Jönköping-Göteborg
Göteborg-Jönköping-Stockholm
Jönköping-Malmö
Nässjö-Karlstad
Jönköping-Nässjö (-Stockholm)
Nässjö norr- och söderut på
södra stambanan
Kalmar-Värnamo-Göteborg
Nässjö norr- och söderut på
södra stambanan

MISSIV
2018-09-25
Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapporter från
verksamhetsområden per augusti 2018
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den
samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information.
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
delges även nämnderna.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Delårsrapport
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1 Inledning
Inledning
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och
utveckla kollektivtrafiken. Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss
och tåg samt Serviceresor, som består av närtrafik, färdtjänst och sjukresor.
Sammanfattning
Resandet i den allmänna trafiken har ökat med 1,2 procent (exkl. skolkort) efter andra tertialet
jämfört med föregående år. Målsättningen för året nås inte riktigt, men resandet mätt i antal
resor är ändå högre än den långsiktiga målsättningen enligt det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Resandeökningen har kommit efter det statligt subventionerade
"sommarlovskortet".
Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och jämfört med förra året är ökningen 1,6
procent tom augusti i år. Färdtjänstresorna ökar kraftigt medan sjukresorna minskar eftersom
det sedan årsskiftet är tillåtet att åka färdtjänst till vården.
Budgetavvikelsen är positiv efter andra tertialet (+4,6 mnkr) och bedömningen är att budgeten
är i balans på helårsbasis. Enskilda poster dras med underskott, ex kostnader för
ersättningstrafik inom Krösatågen där det fortsatt är brister inom fordonsunderhållet.
Indexutvecklingen har också varit högre än budgeterat. Det är för närvarande en del
kvalitetsbrister från ett flertal trafikföretag både inom serviceresor och allmän trafik vilket gör
att vitesintäkterna är höga. Statsbidrag för sommarlovskortet har trots intäktsbortfall totalt sett
gett ett överskott.
Tillgängligheten till tågfordon har under året varit dålig, men har förbättrats något de senaste
månaderna.
Verksamheten är inne i en intensiv period av upphandlings- och utvecklingsarbete.
Upphandling av operatör till Krösatågen är genomförd men upphandlingen blev överprövad
och enligt förvaltningsrättens dom ska upphandlingen göras om. Parallellt med ny
Krösatågsupphandling har en direktupphandling gjort och nytt trafikavtal börjar gälla i
december. Arbete med upphandling av regionbusstrafiken med avtalsstart i juni 2020 pågår
och arbetet med upphandlingen av stadstrafiken i Jönköping med avtalsstart i juni 2021 är
också påbörjat. I samband med trafikstart för stadstrafiken i Jönköping beräknas en ny
bussdepå stå klar.
Ett projekt för nyanskaffning av fordon till Krösatågstrafiken pågår tillsammans med övriga
län i systemet och AB Transitio.
Inom Serviceresor pågår arbete med upphandling av trafiken inför avtalsstart september 2020.
Dessutom pågår ett par större teknikprojekt i syfte att lyfta den tekniska nivån inom
verksamheten. Dels handlar det om ett helt nytt biljettsystem där utvecklingen sker i
samarbete med grannlänen och med nationella standarder som bas. Dels handlar det om att
lyfta övrig teknik för att göra den mer stabil och kundvänlig bl.a. genom ett nytt trafik- och
trafikantinformationssystem där Regionens integrationsplattform kommer användas.
Systemen ska vara driftsatta för att börja användas vid trafikstart för regionbussarna i juni
2020.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-08-31

Andel

2017-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

11

50%

6

37,5%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

7

32%

6

37,5%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

4

18%

4

25%

Antal mätetal som
mäts i delåret

22

100%

16

100%

Antal mätetal var färre föregående år eftersom kvalitetsmätetalen inte redovisades då. Andel
uppfyllda mätetal är högre i år än föregående år.
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra
resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt.
Strategiska mål:

2.1 Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade
serviceresor - för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer:

2.1.1 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Restiden - allmän
trafik

65%

30%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till
2018 vilket är en orsak till att resultatet har sjunkit.
Förslag till nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet har dock förbättrats jämfört
med föregående tertial även om det är en bra bit
under rikets genomsnitt (37%).

Restiden serviceresor

96%

91%

Målet nås inte men resultatet ligger i nivå med förra
tertialet.

Aktiviteter

Analys

Utredning "super-buss"-koncept

Utredningen presenterades för inbjudna tjänstemän
och politiker i södra Sverige den 10 april.

Framgångsfaktorer:

2.1.2 Prisvärt
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

Analys

50%

45%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till
2018 vilket är en orsak till att resultatet har sjunkit.
Förslag till nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial och det är ett par
procentenheter över rikets genomsnitt (43%).

Målvärde

Resultat

Analys

18 dagar

27 dagar

Handläggningstiden har ökat pga. vakant tjänst och
sjukskrivning samt en ökning av antalet inkomna
ansökningar med ca 15%. En orsak till ökningen kan
vara regeländringen om färdtjänst till vården.

Framgångsfaktorer:

2.1.3 Nöjda kunder
Mätetal
Färdtjänsthandläggning,
dagar från ansökan till
beslut
Länstrafiken, Delårsrapport
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda
kvinnor och män index
NKI - allmän trafik - alla
länsbor

60%

52%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till
2018 vilket är en orsak till att resultatet har sjunkit.
Förslag till nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet är på samma nivå jämfört
med föregående tertial och i stort sett på
genomsnittet för riket (53%).

Andel nöjda
kvinnor och män index
NKI - allmän trafik resenärer

73%

63%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till
2018 vilket är en orsak till att resultatet har sjunkit.
Förslag till nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial och är fyra
procentenheter högre än rikets genomsnitt.

Andel nöjda
kvinnor och män index
NKI - serviceresor

85%

81%

Resultatet är förbättrat jämfört med tertial 1.

Aktiviteter

Analys

Förbättring av handläggningsprocesserna

Handläggarna ingår bl.a. i nätverksgrupp tillsammans
med Kalmar län.

Varumärket

Vi genomför kampanjer och tävlingar på Instagram
och Facebook samt event på bl.a. Högskolan,
Dreamhack, HV-dagen m.m. Stor
varumärkeskampanj kring sommarlovskortet.

Projekt nyinflyttade

Vi utreder hur GDPR påverkar, uppstart tidigast
under hösten.

Resvaneundersökning seniorer

Resvaneundersökningen är genomförd och
resultatet redovisat.

Periodprodukter i mobilapp

Kommer att införas i samband med nytt
betalsystem.

Swish-betalning

Swish-betalning på mina sidor är i drift.

Web-shop

En "öppen" web-shop kommer inte att genomföras.
När nya CRM-projektet (Customer Relationship
Management) är klart finns inte behovet.

Dialog med kunder

Pågår genom bl.a. utskick av nyhetsbrev och
erbjudanden till registrerade kunder på Mina sidor
och information via infotainmentsystemet.

Optisk validering - biljetter

Arbetet pågår och installationer kommer ske under
hösten med början i Jönköpings stadstrafik och ska
finnas i alla fordon under kvartal 1 2019.

Samverkan i Sydtaxan

Vi medverkar i samarbetet kring Sydtaxan där
Regionsamverkan Sydsverige ska godkänna ett
uppdaterat regelverk under hösten. Bl.a. föreslås det
bli billigare att resa över länsgräns.

Utveckla webplatsen

Förberedelse pågår tillsammans med IT-Centrum.
Ärende angående adressöks-funktion ligger hos ITCentrum sen två år tillbaka. Portal för företag
kommer att ingå i CRM-projektet (Customer
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Aktiviteter

Analys
Relationship Management)

CRM-system (Customer Relationship Management)

CRM-system (Customer Relationship Management)
är upphandlat och kommer att börja införas våren
2019.

Företagskonto i mobilen

Funktion är framtagen men en ny lösning kommer
lanseras i juni 2019 i samband med CRM-systemet.

Erbjuda autogiro och e-faktura betalningar

Frågan sköts av Regionledningskontoret och det
arbetas med att utveckla en e-faktura-funktion
först, därefter utvecklas autogiro-funktionen.

Koppling adressregister

Arbete beställt hos systemleverantören, men är inte
utfört.

Se bokningar på nätet

Går att påbörja tester men pga. tidbrist/resursbrist
får detta arbete flyttas fram.

Ambassadörsträffar

JLT bjuder in förarna till mindre gruppträffar.

Upphandling Serviceresor - etablering

Trafikstart 1/9 - klart

Upphandling Serviceresor 2020

Samråd inför upphandling har genomförts och
arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag
pågår.

Översyn av regelverket för sjukresor

Utredningen presenterades för TIM-presidiet i
början på september.
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för
en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan.
Verksamhetsstatistik
Länstrafik (tusental)

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Förändring

Antal resor - buss och
tågtrafik

14534

14387

1,0%

Andel regelbundna
resenärer (% av länets
inv)

24%

23%

1%

Serviceresor (tusental)

449

442

1,6%

Färdtjänstresor

358

334

7,2%

Sjukresor

91

108

-15,7%

Antalet resor i tabellen avser alla resor inklusive skolkortsresor. I tabellen syns en viss
överflyttning av sjukresor till färdtjänstresor pga. regeländringen om färdtjänst till vården.
Strategiska mål:

3.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

3.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

97%

inköp

Även om målet nås planeras det göras
upphandlingar/teckna avtal med de mindre
leverantörer där det saknas.

Aktiviteter

Analys

Teckna avtal med mindre leverantörer, trafikavd.

Avtal med ytterligare ett par leverantörer är
påskrivna.

Teckna avtal med mindre leverantörer, marknadsavd

Se aktiviteter nedan.

Upphandla tekniska ombordinstallationer

Görs i samband med projekt "Nytt teknikhus".

Upphandla hållplatsservice

Överflyttad till regionbussupphandlingen.

Upphandla kvalitetsundersökningar

Eventuellt kan avrop göras via Svensk Kollektivtrafiks
ramavtal.

Upphandling reklambyrå

Förfrågningsunderlag håller på att tas fram.

Upphandling profilföretag

Vi kan nyttja de avtal som redan finns och behöver ej
göra egen upphandling.

Avtalstrohet

Länstrafiken, Delårsrapport

9(17)

Strategiska mål:

3.2 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:

3.2.1 Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka.Trafikutbud
med högt resande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal
påstigande/mil

9

9

Målet nås även om resultatet är lägre än första
tertialet. Under sommaren är det färre resenärer.

Ökning
med 2%

1,2%

Resandet totalt har ökat med 1,2%. Ökningen har
kommit under sommaren och hela ökningen beror
på resandet med sommarlovskortet. Utan det hade
det istället varit en minskning med ca 0,5%.

Antal resor

Nettoökningen av resorna med sommarlovskortet är
ca 20% under sommarmånaderna. Av alla
sommarlovskort som skickades ut så har ca 78 %
använts. I genomsnitt har varje ungdom rest 35 resor
på kortet.
Statistiken för resandet inom Västtågen har justerats
med siffrorna från kundräkningssystemet som finns
ombord. Här återfinns en stor ökning av resandet.

Aktiviteter

Analys

Omfördelning av resurser i stadstrafiken i Jönköping

Arbetet sker i samband med tidtabellsarbetet.

Vändspår Tranås Central

Samtal förs med Trafikverket som äger frågan.

Göra en Gap-analys av Västra Götalandsregionens
"Målbild 2035"

Arbete pågår.

Marknadskampanj bilister

Marknadskampanjer mot bilister kommer äga rum i
Värnamo stadstrafik samt delar av Jönköpings
stadstrafik. I Jönköping bearbetas även större
företag. Provåkarveckor blir v. 45-46 i både
Jönköping och Värnamo.

Kampanj Värnamo stadstrafik

Film klar, kommer visas på bio i Värnamo samt på
sociala medier. Stortavlor kommer sättas upp i
Värnamo. Erbjudande om provåkning vecka 45-46,
skickas ut till "bilister".

BRT-stråk i Jönköping

Ingår i upphandlingsarbetet av stadstrafiken i
Jönköping. En avsiktsförklaring ska tecknas med
Jönköpings kommun inför upphandlingen om
inriktningen.

Ny stomlinje i Jönköpings stadstrafik

Förslag till linjesträckning är klar och ingår i
underlaget till kommande upphandling.

Nytt Krösatågsavtal dec 2018

Uppstart pågår med Tågkompaniet,
direktupphandling överklagad, upphandlingen till
Högsta Förvaltningsdomstolen för prövningstillstånd.

Länstrafiken, Delårsrapport

10(17)

Aktiviteter

Analys

Utvärdering Kust- till kustbanan

Har gjorts i samband med tåglägesansökan inför
2019.

Affärsplan Krösatågen

Ny affärsplan tas fram vid nytt avtal inför 2019.

Nytt samverkansavtal Krösatågen

Förslag till samverkansavtal finns klart men är ej
påskrivet än.

Samverkansavtal länsöverskridande busstrafik

Har inte hunnits med i år ännu.

Avtal angöringar Jönköping Resecentrum

Översyn av befintliga avtal behövs samt nya avtal
med nya företag såsom Flixbuss.

Upphandling stadstrafiken Jönköping

Beslutsunderlag tas fram under september.

Bussdepå Jönköping

Under våren genomfördes möten med
referensgruppen.

Nya fordon stombusslinjer Jönköping

Avtal om nya fordon klart.

Upphandling Regionbusstrafiken 2020

Anbud ska vara inlämnade i början på november.

Samverkansavtal hållplatser

För Jönköpings kommun finns frågan med i
kommande avsiktsförklaring.

Projekt avveckling befintligt betalsystem Cubic

Förberedelser görs i samband med projekt nytt
betalsystem.

Upphandling betalkortsterminaler

Tåg är klar, avtalet kommer sannolikt att förlängas
för buss. Upphandling behöver därmed inte
påbörjas.

Upphandla nytt betalsystem

Vissa ingående delar i projektet, ex upphandling av
mobilapp har drabbats av förseningar jämfört med
ursprunglig tidplan.

Framgångsfaktorer:

3.2.2 Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80%

73%

Enkäten som resultatet bygger på är omarbetad till
2018 vilket är en orsak till att resultatet har sjunkit.
Förslag till nya målvärden finns framtagna till nästa
års budget. Resultatet är oförändrat jämfört med
föregående tertial och är i nivå med rikets
genomsnitt (72%).

Genomförda
fordonskontroller

50%

50%

Antalet kontrollerade fordon ligger precis på målet
efter augusti. I kontrollerna är det en ökande andel
av fordonen som blir underkända och de återfinns
till största delen i stadstrafiken i Jönköping.

Genomförda
fordonskontroller
Serviceresor

90%

Trygghet resenär

Årsmål

Aktiviteter

Analys

Upphandling kamerautrustning tåg

Avropsavtal kan inte användas, behöver upphandlas
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Aktiviteter

Analys
separat.

Arbetsrutiner fordonskontroll

Arbetsrutinerna har setts över men
arbetsfördelningen diskuteras internt.

Trafikportal Serviceresor

Trafikföretagen kan nu använda portalen.

Miljörevisioner

Pågår enligt plan för revisioner.

Förarcertifiering Serviceresor

Möte med Svensk Kollektivtrafik för att utarbeta
plan.

Strategiska mål:

3.3 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

3.3.1 Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
3.3.1.1 Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamhet
ökar under programperioden.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
förnyelsebart drivmedel
Regionbuss

50 %

Årsmål

Andel
förnyelsebart drivmedel
Stadstrafik

90 %

Årsmål

Andel
förnyelsebart drivmedel
Tåg

60 %

Årsmål

Andel
förnyelsebart drivmedel
Servicetrafik

20 %

Årsmål

Aktiviteter

Analys

Elfordon i stadstrafiken i Tranås

Ingår i regionbussupphandlingen.

Elfordon i stadstrafiken Jönköping

Ingår i upphandlingen av stadstrafiken i Jönköping.

Elektrifiering linje 17 stadstrafiken Jönköping

Försenad pga. oklarheter kring laddstolpens
placering.

Upphandling spårfordon Krösatågen

Arbete pågår tillsammans med Transitio

Ny depålösning för nya spårfordon Krösatågen

Samarbete sker med Regionfastigheter som håller i
ärendet.

Åtgärdsvalsstudie för Nässjö Central

Trafikverket gör åtgärdsvalsstudien.
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Uppdrag/mål:
3.3.1.2 Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal
Energianvändning inom
allmän kollektivtrafik

Målvärde

Resultat

0,26
kWh/pkm

Analys
Årsmål

Uppdrag/mål:
3.3.1.3 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-10 %

-41,7 %

Användningen av egen bil i tjänsten fortsätter att
minska kraftigt. En anledning är troligen att miljöoch tjänsteresepolicy diskuterats på
arbetsplatsträffar samt att användningen av Lync
ökat.

Tjänsteresor,
antal km poolbil (korttid)

-10 %

Regionens poolbilar används inte, dock finns bilar
placerade hos JLT. Användningen av de egna
poolbilarna har minskat med 39% jämfört med
föregående år. Antalet poolbilar har därför kunnat
minska från tre till två. En orsak är annat arbetssätt
vid färdtjänsthandläggningen och en annan är ökad
användning av Lync.

Aktiviteter

Analys

Översyn antalet poolbilar

Översyn av behovet av egna fordon inom
verksamheten har gjorts och det är minskat med en
bil.
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och
återkoppla direkt.
Strategiska mål:

4.1 Kundanpassad organisation
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Ständiga förbättringar
Mätetal
Lyhördhet

Målvärde

Resultat

Analys

38%

38%

Resultatet är något sämre jämfört med föregående
tertial men målet nås. Det är fyra procentenheter
högre än rikets genomsnitt.

Aktiviteter

Analys

Wifi på Krösatågen

Avropsavtal kan inte användas, behöver upphandlas
separat, enklare lösning finns därmed inte.

Projekt nytt "teknikhus"

Förseningar jämfört med tidigare planer.

Kraftsamling "Öppen data"

Pågår enligt plan tillsammans med Samtrafiken.

Hållplatsregister

Översyn av vilket systemstöd vi behöver pågår.

Översyn av närtrafiken

Rapport finns klar.

Digitala tillstånd vid sjukresa

Utredning klar och ingår i sjukreseutredningen.
Presenterad för TIMs presidie i början på september
- hur vi går vidare är inte bestämt än.

Studiebesök för trafikföretag

Inget schemalagt under sommarmånaderna men
planeras att återupptas under hösten.

GDPR-lagstiftning

Utredning klar och vi har följt Region Jönköpings läns
centrala anvisningar.
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten.
Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

96%

Det är en hög måluppfyllelse eftersom arbetet med
medarbetarsamtal sker på ett strukturerat och
strategiskt sätt inom verksamhetsområdet.

90%

92%

Det är en hög måluppfyllelse eftersom arbetet med
medarbetarsamtal sker på ett strukturerat och
strategiskt sätt inom verksamhetsområdet.

3,1%

3%

Det kan konstateras att sjukfrånvaron har minskat de
senaste månaderna och är lägre än föregående år
och målet nås därmed.

Medarbetarsamtal

Kompetensutvecklingspl
an
Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Registrering av kompetensutvecklingsplan

Registrering sker i samband med
medarbetarsamtalet.

Medarbetarenkäten

Har gjorts på respektive arbetsplatsträff.

Medverka i översyn av rehab-processen

Vi har medverkat i översynen.
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Perspektiv:

6 Ekonomi
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering
över tid.
Strategiska mål:

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

4 588tkr

Totalt är budgetavvikelsen positiv efter augusti, +4
588 tkr
Uppdelat på Resultatenheterna inom JLT ser det ut
enligt följande:
RE 975 Stab, ek, marknad +1 287 tkr
RE 976 Allmän trafik -2 631 tkr
RE 977 Serviceresor +5 932 tkr
Biljettintäkterna har minskat under sommaren pga.
gratisresandet med sommarlovskortet.
Intäktsbortfallet har kompenserats med statsbidrag
vilket för vår del gett ett överskott totalt sett. Övriga
intäkter är höga pga. kvalitetsviten från
entreprenörer.
Trafikkostnaderna överstiger budget pga. höga
indexutfall framförallt på bränsle. Totalt överstiger
kostnaderna för indexering av avtalspriserna budget
med ca 7,5 mnkr tom augusti. De viktade
indexkorgarna i avtalen har ökat med mellan 5-5,5%
jämfört med föregående år. Det är dock lägre
kostnader för kvalitetsersättningar än budgeterat.
Krösatågen har haft många inställda turer vilka
ersatts med buss samt många inhyrda förare pga.
förarbrist. Kostnaderna för ersättningsbuss tom
augusti uppgår till ca 14 mnkr.
Inom Serviceresor är det lägre egenavgifter än
budgeterat och något högre kostnader för färdtjänst
samt ett överskott på sjukresor vilket tyder på att
regeländringen om färdtjänst till vården fått större
effekt än budgeterat. I övrigt är det god
budgetföljsamhet. Fortsatt mycket kvalitetsviten ger
överskott inom Serviceresor.

Prognos

0 tkr
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1 000 tkr

Bedömningen är att verksamhetsområdet som
helhet har en budget i balans även om det finns
poster som dras med underskott. Trafikkostnaderna
inom allmän trafik prognostiseras göra ett
underskott pga. fortsatt hög indexutveckling samt
kostnader för ersättningsbussar inom Krösatågen.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än
budgeterat. Dessa underskott vägs upp bl.a. av
intäkter från viten och från statsbidrag för
sommarlovskortet.
Serviceresor prognostiseras hålla budget och ge ett
överskott främst pga. vitesintäkter.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Ekonomi bedöms vara i balans.

Ta fram relevanta nyckeltal för trafikutbudet och
verksamhetsuppföljning

Görs delvis idag men kommer göras mer
systematiskt med hjälp av nya verksamhetssystem,
kundräkningssystem m.m.

Förbereda ekonomiska rutiner inför Krösatågsavtal
inkl samverkansavtal.

Rutinerna är förberedda, ska stämmas av med övriga
län under hösten.

Förbereda rutiner för swish-inbetalningar i
mobilapp/mina sidor

Rutiner är införda.

Analysera finansiering för skolkortsresor

Planeras göras efter sommaren.

Föreslå fortsatt finansiering av Itino-tågen

Avtalet är förlängt ett år - därefter köper Regionen
fordonen till restvärdet på leasingkontraktet.

Säkerställa att ekonomirutiner- och
processbeskrivningar är uppdaterade

Genomgång och uppdatering har gjorts under året
av samtliga rutinbeskrivningar.

Säkerställa att back-up för ekonomirutiner finns vid
frånvaro

Pågår enligt plan.

Framgångsfaktorer:

6.1.2 Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kostnad per
resenär - km
(serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,57
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl. index har ökat
lite jämfört med föregående år. Fler fordon har
tillkommit vilket ökar kilometerkostnaden.
Kvalitetsavvikelser gör att samplaneringen
försämras.

60 %

62,9%

Skattesubventionsgrad allmän trafik

Det är lägre intäkter i förhållande till kostnader
under sommarmånaderna vilket gör att
skattesubventionsgraden ökar.

Aktiviteter

Analys

Konsekvensanalys sjukvårdens omorganisation

Ingår i sjukreseutredningen vilken är presenterad för
TIM presidiet.
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1 Inledning
Aktiviteter i enlighet med budget och verksamhetsplan pågår. Sommarens värme och torka
har föranlett intensivt arbete i F-samverkan.
Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med
uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två
workshopar är genomförda under våren och två planeras under hösten.
Handlingsplanen för jämlik hälsa har reviderats och planeras omfatta perioden 2018-2020.
Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner.
Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus visar bra samarbete med
kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket varit betydelsefullt
under sommaren.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under
våren.
Dialogträffar med patientföreningar fortsätter.
I arbetet med att förbättra tillgänglighet används kapacitets- och produktionsstyrning som
verktyg med stöd av systemet Astrada.
Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut i länet under oktober för
beslut i början av 2019.
Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029.
Under sommaren har ungdomar i länets kommuner deltagit i Ung Drive.
Utveckling pågår av såväl regionens interna och externa webbplatser som
informationsmaterial.
Planering för den decentraliserade läkarutbildningen, som startar i januari 2019 fortsätter vad
gäller bl a lokaler, lärartjänster, IT, information och boende för studenter.
Arbete pågår med att utveckla arbetet med systematik och mätningar för att möjliggöra
snabbare återkoppling på resultat liksom spridning i verksamheten.
Utvecklingskraft och en digitaliseringskonferens har genomförts och varit välbesökta.
Kompetensförsörjning är i fokus. Arbete med att minska bemanning med hyrpersonal,
utveckla nya arbetstidsmodeller, Rätt använd kompetens (RAK) samt heltid som norm
fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare.
Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram
fortsätter.
Utveckling sker inom intranät och systemen Evolution samt Stratsys. Under våren har frågor
om informationssäkerhet och dataskyddsförordningen (GDPR) varit i fokus.
Ekonomin är i balans.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-08-31

Andel

2017-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

2

23 %

3

30%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

3

33%

4

40%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

4

44%

3

30%

Antal mätetal som
mäts i delåret

9

100%

10

100%

Mål för sjukfrånvaro, avtalstrohet och minskning av tjänsteresor med bil nås inte. Arbete för
att öka måluppfyllelse pågår, bland annat genom satsning på resfria möten.
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Många uppdrag och aktiviteter ingår i arbetet som benämns Tillsammans med bästa möjliga
hälsa och jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Tjugotre
delprojekt/förbättringsarbeten är igång. Statsbidrag är fördelade till verksamhetsområdena.
Ytterligare två workshopar planeras under hösten. I aktiviteterna nedan som rör detta hänvisas
till ”tillsammansarbetet”.
Strategiska mål:

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
2.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter.
Kontakt även för utvecklingen inom hälso-café och
levande bibliotek.

I större utsträckning arbeta med modellen för
patientberättelser vid utbildningstillfällen.

I regionens introduktionsutbildning för
sjuksköterskor har patientberättelser lyfts in som en
naturlig del.
I Esther arbetet används patientberättelser i stor
utsträckning.
Vid olika typer av utvecklingsdagar och
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad
personer med egen erfarenhet.

Närståendes betydelse ska förstärkas och
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner
som erhållit extramedel för detta ändamål

Deltar i nätverk via SKL kring personcentrerad vård
för att lära av andra.
Närstående perspektivet är en självklar del i
personcentrerad vård. I levande bibliotek ingår även
närstående, liksom som volontärer vid hjärtats hus.

Uppdrag/mål:
2.1.1.2 Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete pågår i alla verksamheter. Kapacitets- och
produktionsstyrning används som verktyg. Arbetet
med systemet Astrada fortsätter

Funktionshinderområdet - Jämlik tillgänglighet för
funktionsnedsatta

Rutinerna för verksamhetsuppföjning av
tillgänglighet går enligt plan

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i

Tillsammansarbetet
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Aktiviteter

Analys

veckan.
Ett särskilt uppdrag ges för att öka öppettiderna
mellan klockan 07.00-08.00

Tillsammansarbetet

Läkartillgängligheten behöver bli bättre utifrån
patientens behov.

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.1.3 Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

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

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet.
Inom området publiceras det återkommande artiklar
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet
fortsätter med utbildning och kontinuerliga
nätverksträffar

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss
behandlare: stor efterfrågan på information och
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och
arbetsplatsbesök genomförda.
Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra
besked inom hälso- och sjukvård håller på att
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för
folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål:
2.1.1.4 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter

Analys

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen Online,
en app där ungdomar kan boka tid och möta en
sjuksköterska, barnmorska eller kurator via video.
Genom Ungdomsmottagning Online skapar vi en
mer jämlik vård i länet och når målgrupper som
vanligen inte besöker ungdomsmottagningen fysiskt.
Webbtidbok för blodgivning – Nu går det boka tid för
blodgivning på länets blodcentraler och blodbussar.
Under hösten pågår marknadsföringsaktiviteter och
Blodomloppet 2018 var en given plats för att sprida
information om tjänsten.
Beställning av förbrukningsprodukter – Personer
som har en förskrivning på hjälpmedel för diabetes,
inkontinens och stomi samt förskrivning på
näringsdrycker kan sedan i juni beställa dessa direkt
via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Tobakshjälpen – Region Jönköpings län har
tillsammans med ledande experter i Sverige tagit
fram ett digitalt stödprogram för tobaksavvänjning.
Under hösten 2018 genomförs piloter i Jönköpings
och Kalmar län.
Kontinuerlig utveckling sker i Cosmic och innan
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Aktiviteter

Analys
sommaren genomfördes en uppgradering som
medförde nya vyer i dokumentationsdelen.
Planering pågår för en större uppgradering i
november med bland annat utveckling av Link som
bättre kommer stödja den samordnade
vårdplaneringen med kommunerna.
Arbete fortsätter med att gå över från RoS till
Cosmics BOS.
Planering för fortsatt utveckling av Cosmic sker även
i den nationella kundgruppen tillsammans med
Cambios övriga kunder.

Tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av
regelverk i samband med införandet av digitala
tjänster detta för att säkerställa patientsäkerheten.

Riktlinjer för digitala vårdmöten – SKL har under det
senaste året jobbat mycket med riktlinjer och
ersättningsnivåer för digitala vårdmöten. I detta
arbete har Region Jönköping kunnat stödja med
erfarenhet och data från Kry, Min doktor och Bra Liv
nära. Läkemedelskommittén i Jönköpings län har
också varit stöd vid uppföljning av läkemedel som
förskrivs via digitala vårdmöten.
Tjänstedesign och integrerad patientkommunikation
– I SKLs satsning på patientkontrakt kommer Region
Jönköping vara pilot för hur verksamheter med hjälp
av tjänstedesign kan införa digitala tjänster som
stödjer de fyra intentionerna i patientkontrakt: Fast
vårdkontakt, sammanhållen plan, överenskommelse
och överenskommen tid.
Forskning på patientflöden vid digitala vårdmöten –
Under hösten pågår planering inför
forskningsprojekt kring patientflöden vid digitala
vårdmöten. Det är SKL, Jönköpings Academy och
Region Jönköpings län som kommer genomföra
forskningsprojektet.

Uppdrag/mål:
2.1.1.5 En jämlik sjukvård som ges efter behov. Förstå behov och arbeta aktivt med jämlik
hälsa och vård
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.1.6 Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Rehabilitering - återgång i arbete

Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL,
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns
upparbetati 10 av länets 13 kommuner.

Grön rehabilitering

Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny
inriktning där stöd kring psykisk hälsa för Region
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Aktiviteter

Analys
Jönköpings läns chefer ingår.
Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd
rehabilitering i ett länsperspektiv.

Uppdrag/mål:
2.1.1.7 Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet.
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65
år.
För att ytterligare förbättra skyddet för riskgrupper
introduceras ett äldrevaccinationsprogram för 70åringar, se denna aktivitet.
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning
på hälsokontroller där kompletterande vaccination
erbjuds. Vi kan inte, tex via vaccinationsregistret,
följa den exakta täckningsgraden i denna grupp.

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre

Under våren har informationsmaterial tagits fram till
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de
praktiska rutinerna. Därefter kan
vaccinationspaketet introduceras brett via alla
vårdcentraler.

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet

Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra
samarbete med beroende vården.

En subventionerad TBE-vaccination för barn och
unga utreds

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri
TBE-vaccination har tagits fram.

Uppdrag/mål:
2.1.1.8 En förstärkt öppenvård inom psykiatrin med bättre samverkan mellan
huvudmännen behöver ske samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.1.9 Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att
förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018.
Aktiviteter

Analys

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård

Tillsammansarbetet
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Framgångsfaktorer:

2.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Analys

Leda och stödja regionens satsning Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som startade
under 2016.

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.2.1 Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området.

Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1
november. Förslag på namnbyte till Närakut på alla
tre ställen i länet.

Uppdrag/mål:
2.1.2.2 Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Arbetet är i förvaltning och hanteras bland annat av
chefsjuksköterskor inom ramen för det
gemensamma ledningssystemet i samverkan.
Arbetet fortsätter med att utvärdera och
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad
vårdplanering efter sjukhusvistelse.
Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla
rutiner och anpassning för att vara klart under
hösten då även uppgradering till Link 2 kommer ske.

Utredning ska göras av att utveckla mobila
geriatriska team till mobila närsjukvårdsteam, som
utgår från primärvården och samverkar med
kommunal hemsjukvård

Utredning påbörjas.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Utvecklingsarbete pågår för att öka och
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och
kommunalhemsjukvård. Fokus har hittills legat på
vårdplaneringen i samband med utskrivning från
sjukhusen.

Uppdrag/mål:
2.1.2.3 Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot
genomförts inom hjärtsjukvård.
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Uppdrag/mål:
2.1.2.4 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att upprättade hälsoplaner,
hälsofrämjande insatser, samordnade
vårdplaneringar

Framtagande och utveckling av modell för
patientkontrakt pågår. I överenskommelse mellan
patient och vårdgivare ska finnas information om
fast vårdkontakt, överenskommen tid och
sammanhållen plan.

Uppdrag/mål:
2.1.2.5 Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling
pilotas och införs november.Hälsokommunikation
med nyanlända genomförs med särskild samverkan
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings
kommun och Gislaveds kommun.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser
och gruppstöd är framtagen och sprids till
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl.
Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår.

Uppdrag/mål:
2.1.2.6 Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar genomförs i
verksamhetsområdena.

Hälsoskolor

Hälsoskolor har genomförts av
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI,
familjecentraler, invandrarföreningar och
kommunala mötesplatser.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med
kommuner

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar
september 2018. Nässjö kommun är projektledare
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i
genomförandet.

Uppdrag/mål:
2.1.2.7 Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i
samverkan med kommunerna.

En utredning av den palliativa vården är genomförd.
Denna fråga hanteras i den utredningen.

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ

Tillsammansarbetet
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Aktiviteter

Analys

medicin

Uppdrag/mål:
2.1.2.8 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Aktiviteter

Analys

Uppdrag i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.2.9 Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna
anbud samt test av produkter pågår.

Uppdrag/mål:
2.1.2.10 Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen

Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår.
Kommer presenteras under hösten.

Uppdrag/mål:
2.1.2.11 Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och
vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska
genomföras

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för
utvärdering av sommaren kommer användas som
underlag i arbetet.

Framgångsfaktorer:

2.1.3 Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
2.1.3.1 Sänka tröskeln till primärvården
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Tillsammansarbetet
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Uppdrag/mål:
2.1.3.2 Fortsatt satsning på primärvården
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är
framtagen.

Uppdrag/mål:
2.1.3.3 Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat
omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda behov ska
särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna
Aktiviteter

Analys

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
23 delprojekt/förbättringsarbeten är igång.
Statsbidrag är fördelade till verksamhetsområdena.
Ytterligare två workshopar planeras under hösten.
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är
framtagen.

Uppdrag/mål:
2.1.3.4 Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I
arbetet ingår att göra en kartläggning. utöver detta
pågår arbete inom fyra områden; ökning av
hembesök i utsatta områden,
informera/kommunicera om vaccinationer, förbättra
tandhälsan samt förebyggande insatser tex kring
levandsvanor, tobak och alkohol.

Uppdrag/mål:
2.1.3.5 Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser
samt särskilt erbjuda pappautbildning.

se ovan

Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska
öka utifrån föräldrars och barns olika behov.

Tillsammansarbetet

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda
levnadsvanor.

Tillsammansarbetet
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Uppdrag/mål:
2.1.3.6 Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp
till 25 års ålder.

Tillsammansarbetet.

En översyn görs när det gäller personalbehov på
ungdomsmottagningarna.

Tillsammansarbetet

Dialog förs på politisk nivå med kommunerna
angående utökat uppdrag för unga upp till 25 år.

Uppdrag/mål:
2.1.3.7 Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett barnskyddsteam

Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag/mål:
2.1.3.8 En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk
organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Aktiviteter

Analys

Bilda en länsövergripande barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är
bildad.

Uppdrag/mål:
2.1.3.9 Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med
autism.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten
har i augusti lämnats till Regionledningskontoret.

Uppdrag/mål:
2.1.3.10 Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska
intensifieras.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård. Består av ett 10-tal
övergripande förbättringsområden. Flertalet av
dessa är under implementering, ett par är pågående.
Utvärderingar har genomförts/pågår. Aktuellt är
fokusgruppsintervjuer med
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten
beräknas vara klara senhösten 2018.
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Uppdrag/mål:
2.1.3.11 Insatser ska göras som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt
vård på lika villkor.
Strategiska mål:

2.2 Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

2.2.1 Arbete med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Arbetet med jämställd regional tillväxt har också till
viss del innefattat den egna verksamheten.

Uppdrag/mål:

2.2.2 Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt.
Uppdrag/mål:

2.2.3 Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
Arbete pågår i enlighet med hållbarhetsprogram. Nätverk finns i länet för Mänskliga
rättigheter. Arbete med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 har också initierats.
Uppdrag/mål:

2.2.4 Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen Barnbokslut
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan och implementera

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen

Struktur för barnbokslut ska tas fram

En struktur för hur barnbokslutet ska se ut är
framtagen och ett barnbokslut enligt denna struktur
görs årligen.
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Strategiska mål:

3.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
3.1.1.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa reviderad enligt plan.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
har genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser
för psykisk hälsa, kultur, integration,
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har
genomförts enligt plan.

Bidrag inom folkhälsoarbetet

Pågår enligt rutin

Strategiska mål:

3.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
3.2.1.1 Kunskapsstyrning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Indikatorer i
öppna jämförelser

Årsmått

Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Arbete pågår inom Tillsammas för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål:
3.2.1.2 Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport

16(39)

Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport under framtagande kring "Missbruksvård
för barn och unga i region Jönköpings län".
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika
intressenter.

Uppdrag/mål:
3.2.1.3 Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt
framtagen handlingsplan tillsammans med
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården,
ungdomsmottagningar, mini-maria.

Strategigrupp äldre

Strategi för 2018- 2022 är framtagen i samverkan
och fastställd i Reko. Strategin innehåller två
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande
och förebyggande samt Trygg och säker vård och
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans
med kommunerna. Projekt planeras kring PEERsupport. Arbete planeras för revidering av
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och
beroende.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunerna för att
utveckla gemensamma ehälsotjänster pågår. Fokus
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering.

Uppdrag/mål:
3.2.1.4 Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag ca 60%
vilket ligger i nivå med plan.

Förnyat avtal med SOS Alarm

Nytt avtal med SOS är klart.

Öka den kliniska läkarmedverkan i
ambulanssjukvården

Ingår i arbetet med utveckling inom
ambulanssjukvården

Gemensam helikopterverksamhet undersöks

Behovet utreds utifrån uppdrag från
samverkansnämnden.

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas
inom Jönköpingsområdet

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom
ambulanssjukvården utifrån den utredning som
presenterades i maj.
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Uppdrag/mål:
3.2.1.5 Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och övningar

Pågår enligt rutin. Ny beredskapssamordnare
anställd för att arbeta med utveckling av civilt
försvar.

Risk och sårbarhetsanalyser

Ny beredskapssamordnare anställd från augusti som
ska genomföra nya risk- och sårbarhetsanalyser med
början under hösten.

Tjänsteman i beredskap

Arbete pågår enligt plan. Antal ärenden ökar.

Uppdrag/mål:
3.2.1.6 Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar
inom PTSD
Aktiviteter

Analys

Planera för kartläggning

Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det
programområdet som heter trauma. Förstärkning
genom att fler får basutbildning steg 1.

Uppdrag/mål:
3.2.1.7 Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller
socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp.
Planeringsarbetet för en beroendemottagning är återupptaget tillsammans med kommunerna.
Uppdrag/mål:
3.2.1.8 Utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri som står utanför
vårdvalet.
Översyn pågår
Uppdrag/mål:
3.2.1.9 En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Aktiviteter

Analys

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet
under första halvåret 2018 där även en utvärdering
av vårdval ögon ingår.

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat
arbetet med utvärderingen och förslag till
avveckling.

Uppdrag/mål:
3.2.1.10 Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län
med bland annat fler barnmorskor.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka
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Aktiviteter

Analys

kvinnors hälsa.

personaltäthet, utforma eftervård, utforma
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för
kvinnan i samband med graviditet o, förlossning och
eftervård, utveckla och/eller ta till sig de
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra
neonatalvården.

Uppdrag/mål:
3.2.1.11 Möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska
undersökas.
Aktiviteter

Analys

Översyn av dietistresurserna och hur de används

Översyn med underlag från tidigare utredning
planeras.

Framgångsfaktorer:

3.2.2 God cancervård
Uppdrag/mål:
3.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp,
samt i arbetet med det nationella, regionala och
lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
3.2.2.2 Fortsatt arbete med nivåstrukturering
Arbete pågår på sjukvårdsregional och nationell nivå.
Uppdrag/mål:
3.2.2.3 Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Arbete pågår inom kunskapsstyrningen.
Uppdrag/mål:
3.2.2.4 Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer inom
Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som drabbats av
prostatacancer.
Aktiviteter

Analys

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad
det skulle innebära.

Arbetet pågår
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Uppdrag/mål:
3.2.2.5 Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom.
Arbete pågår inom verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
Strategiska mål:

3.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

3.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
3.3.1.1 Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Alla verksamhetsområden har skrivit en
patientsäkerhetsberättelse. Modellen för hur den
ska skrivas har utvecklats.

Ta fram en modell för patientsäkerhetsronder

En modell är framtagen och testas nu i olika
verksamheter enligt plan.

Strategiska mål:

3.4 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

3.4.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

71%

inköp

Avtalstroheten har minskat. Vissa leverantörer
identifierade som borde ha ett giltigt avtal.

Aktiviteter

Analys

Avtalstrohet

Analys görs fortlöpande.

Avtalstrohet

Strategiska mål:

3.5 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

3.5.1 Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
3.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-10 %

4,5 %

Resultatet har gått åt fel håll. Resandet med egen
privat bil har ökat med 4,5% istället för att minska.
Dock en klar förbättring jmf senaste mätningen (+23
%). Fortsatt information om föreliggande resepolicy.

Tjänsteresor,
antal km poolbil (korttid)

-10 %

-4,6 %

Målet delvis uppnått.

Minskade kostnader
för tjänsteresor med
bil jmf 2017. Mäts i tkr.

1 505

1 527

Målet ej till fullo uppnått. Utfallet 2018 påvisar en
knapp ökning jmf 2017.

Aktiviteter

Analys

Verka för fler virtuella mötesplatser

Arbetet pågår. Översyn av teknik i Regionens hus och
Rosensalen

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Aktivt arbete på flera håll för att främja resfria
möten och för att kommunicera nya riktlinjerna för
möten och resor.

Samordna mötestider och samåkning (handlingsplan
reseanalys)

Avstämning på gång

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Utredning avslutad.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Erbjudande sker kontinuerligt till tillsvidare anställd
personal.

Utveckla rese- och mötespolicy (handlingsplan
reseanalys)

Nya rese- och mötesriktlinjer är klart.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Cisco meeting har lanserats som plattform för att
enkelt skapa och delta i telefon- eller videomöten.
Under Serviceportalen finns en informationssida
med guider och filmer för att stödja användandet av
Cisco Meeting.

Framgångsfaktorer:

3.5.2 Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
3.5.2.1 Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Arbete pågår inom verksamhetsstöd och service.
Uppdrag/mål:
3.5.2.2 Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten
Arbete pågår inom hållbarhetsprogrammet.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport

21(39)

Framgångsfaktorer:

3.5.3 Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
3.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i
samband med det kommer vi i större utsträckning
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär
också att uppföljning, kategorisering mm kommer
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och
kommer intensifieras under hösten.

Stötta länets näringsliv

Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av
länets handlingsplan för integrering av klimat- och
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet
senaste året.

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för chefer,
politiker och nyckelpersoner.

Påbörjas till hösten.

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Enligt plan sker utbildning under hösten.

Under 2017-2018 ska en målbild för en hållbar
Region Jönköpings län upprättas.

Målbild 2030 finns i Budget och Verksamhetsplan
2018 med flerårsplan 2019-2020 som antogs av
Regionfullmäktige 5 december 2017.

Uppdrag/mål:
3.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Kompetensen är styrande vid rekrytering.
Uppdrag/mål:
3.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial

Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för
att bättre anpassas för målgrupperna och för att
hitta hållbara lösningar både för att nå önskade
kommunikationseffekter och utifrån ett ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv.

Återkommande kompetensutveckling

Utbildning påbörjas till hösten.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Återupptas till hösten.

Alla politiska beslut prövas mot barnkonventionen.

Barnrättsbaserade beslutsunderlag och rutiner
behöver uppdateras.
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Uppdrag/mål:
3.5.3.4 Integration
Sociala aspekter beaktas i omfattande projekt.
Framgångsfaktorer:

3.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
3.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Mätetal

Målvärde

Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

270
recept/100
0 inv

Resultat

Analys
Årsmått

Strategiska mål:

3.6 Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

3.6.1 Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer
och arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
till vara.

Inom Regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och
tidsbegränsade arbeten.

Uppdrag/mål:

3.6.2 Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner
avseende kostnad per invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Jämförelser med andra landsting/regioner - nyckeltal
med fokus på kr/invånare samt produktion via
databasen Kolada.

Jämförelsen är tillgänglig efter juni, då data för 2017
finns tillgängligt. Materialet används bland annat i
höstens budgetarbete.

Nationell benchmarking med hjälp av KPP-data i
kombination med data ur kvalitetsregister. SKLgemensamt arbete.

KPP data för 2017 finns nu tillgängligt. De
specialiteter som har KPP får nu tillgång till
materialet samt stöd i sitt analysarbete. KPP
resultaten kommer att redovisas i sjukvårdens
ledningsgrupp i oktober samt i höstens MPG Forum.

Uppdrag/mål:

3.6.3 Region Jönköpings län är en kommunikativ organisation.
Aktiviteter

Analys

Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om

Arbetet med att utveckla det kommunikativa
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Aktiviteter

Analys

Region Jönköpings läns verksamhet och ge
möjligheter till insyn och delaktighet.

ledarskapet pågår. Verktyg tas fram och utbildningar
genomförs.
Arbete pågår också med att utveckla Region
Jönköpings läns egna kanaler för att utveckla
innehåll och möjlighet till insyn och delaktighet,

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och involverar
medarbetarna och att de får rätt information i rätt
tid genom ett känt kommunikationssystem som de
känner sig trygga med.

Arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa
förmågor pågår enligt plan.

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka upp
och ta del av information som är relevant för
verksamheten, men också att dela med sig och
underlätta för andra att göra ett bra jobb.

Utvecklingen av det nya intranätet pågår. En del i
detta är att utveckla nya mötesplatser och
samarbetsytor på intranätet som underlättar för
medarbetarna att ta del av den information de
behöver när de behöver den

Uppdrag/mål:

3.6.4 Digitalisering av arbetsprocesser
Uppdrag/mål:

3.6.5 Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny
dataskyddsförordning (GDPR).
Aktiviteter

Analys

Införande och spridning av kunskap kring GDPR

Information i alla ledningsgrupper och APT.
Obligatoriskt utbildningspaket framtaget för alla .

Strategiska mål:

3.7 Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda
förutsättningar för de människor, organisationer och
företag som finns i länet.
Framgångsfaktorer:

3.7.1 Ta en ledande roll för helheten och verka för bästa möjliga
samordning i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS)

RUS remissen arbetas fram för beslut i nämnderna
under september. Remiss fram till årsskiftet för
politiskt beslut i februari 2019 i regionfullmäktige.
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Uppdrag/mål:
3.7.1.1 Påverkansarbete på nationell nivå, arbetsmarknad och näringsliv
Uppdrag/mål:
3.7.1.2 Förstärkt kompetensplattform
Aktiviteter

Analys

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka
och utveckla kompetensen.

Regional utveckling har haft dialog med
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt
mot företagen eftersom förordning saknas.

Uppdrag/mål:
3.7.1.3 Att bidra till nya och fler jobb i länet. Kompetensförsörjnings-insatser
Aktiviteter

Analys

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun
Campus I12 och Samordningsförbundet
Finnveden,Södra Vätterbygden och Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga
och arbetslösa i Jönköpings län.

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har
pågått under sommaren enligt plan.

Uppdrag/mål:
3.7.1.4 Stödja verksamheter med koppling till näringslivsutveckling
Uppdrag/mål:
3.7.1.5 Utveckla besöksnäringen
Aktiviteter

Analys

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är klar.

Uppdrag/mål:
3.7.1.6 Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete
Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2
den 19 september (Reglab).

Uppdrag/mål:
3.7.1.7 Uppkopplad industri och nya material
Aktiviteter

Analys

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet

Genomförandearbetet med den förstudie som
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart
Industri är igång. Projektledare har anställts som
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Aktiviteter

Analys
börjar 3 sept. I övrigt arrangerades Tema
Digitaliseringskonferensen den 29/8 på Elmia.

Uppdrag/mål:
3.7.1.8 Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och
landsbygdsprogrammet för att utveckla de gröna näringarna
Aktiviteter

Analys

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades
januari 2018. Nu påbörjas arbetet med aktiviteterna
i handlingsplanen och arbetet kommer att
samordnas med Träregion Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart
Housing Småland

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas.

Projekt Vandringsleder i Småland

Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från
Mullsjö kommun som är värd för projektet.

Verksamheten rullar på enligt den verksamhetsplan
som är antagen. Månatliga avstämningsmöten via
Skype sker mellan projektledaren för SHS och
ansvariga tjänstemän för satsningen i Regionerna
resp. Länsstyrelserna. Den regionala workshopen
mellan SHS och Regionerna/länen kommer att äga
rum i november.

Uppdrag/mål:
3.7.1.9 Kommersiell service
Uppdrag/mål:
3.7.1.10 Bättre kapitalförsörjning för företag
Uppdrag/mål:
3.7.1.11 Skapa förutsättningar för att främja ett gott innovationsklimat i länet
Aktiviteter

Analys

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla
råd har gjorts.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också
är ett IUC (det enda i vårt län).
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Uppdrag/mål:
3.7.1.12 Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet
Uppdrag/mål:
3.7.1.13 Samverkan med Jönköping University
Uppdrag/mål:
3.7.1.14 Bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län
Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt
planering, avvaktar.

Skapa förutsättningar för konstutövare

Har haft dialog med Utbildning och Kultur kring
möjliga inriktningar. Frågan ska diskuteras med
politiken innan arbetet fortsätter.

Prioritera att stärka och utveckla barn- och
ungdomskulturen
Föra samtal med JU om att starta en konstutbildning
på preparandnivå

Uppdrag/mål:
3.7.1.15 Ökad regional samordning kring samhällsplanering. Kraftsamling inom området
infrastruktur och kollektivtrafik.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018.
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller
på att färdigställas.

Nordic Infra Center

Projektet löper på och arbetet med att projektet ska
upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har
fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en
ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning.

Ta initiativ till en utredning tillsammans med
kommunerna för att utveckla och stärka
möjligheterna till hållbart resande i länets
landsbygdsområden
Utreda möjligheten och behovet av nya
expressbusslinjer som utgår från länets funktionella
stråk.
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Uppdrag/mål:
3.7.1.16 Regional transportplan
Aktiviteter

Analys

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för
de regionala transportplanerna och innehållet i
planen för Jönköpings län kommer att fastställas av
Regionfullmäktige under hösten.

Uppdrag/mål:
3.7.1.17 Miljö och klimat
Aktiviteter

Analys

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan
för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för
perioden 2017-2020.

Under augusti uppdateras planen för att under
september skickas in till Tillväxtverket.

All kollektivtrafik ska drivas med förnybart bränsle
2025

Arbete pågår enligt plan

Bli ett plusenergilän 2050

Arbete i länet pågår

Utreda möjligheterna att tillsammans med
kommunerna inrätta elbilspooler i länet, som ett
alternativ till kollektivtrafiken.

Ej påbörjat

Fortsatt satsning på kraftfulla elladdstolpar

Arbete pågår

Ta ett samordnande ansvar när det gäller
biogasarbetet i länet.

Beslut tagits i RJL och de flesta av länets kommuner.

Ta ett samordningsansvar för att värna hela länets
dricksvattenförsörjning.
Antalet helvegetariska rätter ska öka inom
vårdinrättningarna och skolor.

Arbete pågår

Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att återta
sina egenproducerade varor.
Arbetet med resfria möten intensifieras

Arbete pågår för att underlätta arbete med resfria
möten

Uppdrag/mål:
3.7.1.18 Digitalisering
Aktiviteter

Analys

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål

Arbete med en bredbands- samt en
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten
2018.

Den digitala agendans insatsområden

Arbete med en bredbands- samt en
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten
2018.
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Aktiviteter

Analys

Utredning av investeringskostnader för hushåll och
företag

Förstudien var klar i slutet av januari 2018. Är
presenterad för Region Jönköpings län, länets
kommuner samt länsstyrelsen under första halvåret
2018. Studien kommer fortsättningsvis att vara ett
viktigt underlag för det fortsatta arbetet i den
regionala bredbandsstrategin med tillhörande
handlingsplan i syfte att nå bredbandsmålen

Framgångsfaktorer:

3.7.2 Internationellt arbete
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete med våra fyra fokusområde fortlöper i olika
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande
finansiell investering som också kommer att
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på
en site i annat land.

Uppdrag/mål:
3.7.2.1 Assembly of European Regions
Uppdrag/mål:
3.7.2.2 Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor
Uppdrag/mål:
3.7.2.3 Europa Direkt kontor
Aktiviteter

Analys

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som
parlamentariker från olika länder och partigrupper.

Europaveckan

Europaveckan ägde rum v. 19 i samverkan med
länets kommuner.
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Uppdrag/mål:
3.7.2.4 Enterprise Europe Network (EEN)
Aktiviteter

Analys

Be Global

Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är
beslutsprocessen igång för RJL:s medfinansiering
inför fortsättningsprojektet "Beglobal 2.0" med start
2019-05-01. Ärendet kommer upp till beslut i ANA.
Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår
och ansökan om medel från TVV för vårt läns
etablering av RES förväntas insändas under
september.

Uppdrag/mål:
3.7.2.5 Internationell samverkan inom hälso- och sjukvården
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Arbete pågår i olika verksamheter och i utbildning av chefer.
Uppdrag/mål:
4.1.1.2 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer

Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen
som är under framarbete kring kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
4.1.1.3 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför lokala
anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå
i den nya vårdgivarwebben.

Uppdrag/mål:
4.1.1.4 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Arbete pågår och ansvar ligger i de olika verksamhetsområdena med koppling till
kunskapsstyrning.
Uppdrag/mål:
4.1.1.5 Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer
Framgångsfaktorer:

4.1.2 Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
4.1.2.1 Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Stort pågående uppdrag som löper på.
Samarbetsformer/avtal med JU behöver revideras.

Studierektorsorganisation

Organisation och ledning fungerar ändamålsenligt.
Utmaning att bemanna studierektorsuppdrag
särskild allmänmedicin. Vi har några vakanser för
närvarande.

Klinisk prövningsenhet

Organisation och verksamhet fungerar
ändamålsenligt. Beslut har precis tagit att VR ger 5
miljoner per år 2018-2021 till Forum Sydost vilket
säkrar finansieringen för vår lokala del fram till 2021.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan RJL,
Jönköping University och Linköpings Universitet

Behov av att skynda på arbetet med ledningsstruktur
RJL-JU. Behov av att få till övergripande avtal samt
underavtal rörande specifika samarbetsytor som
VFU, undervisning inklusive IPL, forskning, delade
tjänster. Ledningsstruktur RJL-LIU finns på plats och
är ändamålsenlig.

Uppdrag/mål:
4.1.2.2 Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering pågår för fullt. Lärare har rekryterats för
övergripande funktioner och för kurs 6 och Kurs 7.
För adjungerade lärare behöver regionen vara med
och delfinansiera vilket hanteras i budgetprocessen
inför 2019. Samordning sker med Kalmar så vi får
liknande villkor för adjungerade lärare.
Administratör rekryteras.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat
till RALF avtalet

Planering för universitetssjukvårdsenheter pågår.

Uppdrag/mål:
4.1.2.3 Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal
vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård
Uppdrag/mål:
4.1.2.4 Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan
med kommunerna och andra aktörer.
Framgångsfaktorer:

4.1.3 Lärande och förnyelse
Aktiviteter

Analys

Utveckling av Evolution systemet

Pågår enligt plan, förbreder nu breddinförande.

Ny informationssäkerhetsorganisation inkl
fortlöpande arbete inom området

Ny organisation på plats.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport

32(39)

Framgångsfaktorer:

4.1.4 Vi arbetar med ständiga förbättringar
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät

Vårdgivarportalen som nu är under namnbyte till
Kunskapsstöd i Jönköpings län pilotas från slutet av
september.

Framgångsfaktorer:

4.1.5 Vi har en aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter

Analys

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050
för att skapa kunskap och förberedels för framtiden.
Projektet leds av Reglab och involverar alla regioner i
Sverige.
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

87%

Andelen medarbetarsamtal har minskat jämfört med
första tertialet 2018. Målet förväntas nås.

90%

80%

Kompetensutvecklingsplaner görs vanligen i
samband med medarbetarsamtal och förväntas ligga
på samma nivå som medarbetarsamtal vid årets slut.

4%

4,4%

Sjukfrånvaron minskar jmf första tertialet 2018 men
överstiger fortfarande föregående års nivåer

Medarbetarsamtal
Kompetensutvecklingspl
an
Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

I samband med årlig genom
kompetensutvecklingsplaner planeras för
medarbetarnas fortsatta utveckling.

Sjukfrånvaron ska minska

Vi arbetar aktivt med varje enskilt sjukskrivningsfall
med rehabplaner mm.

Framgångsfaktorer:

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt
arbete
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram
under 2018

Kompetensförsörjningsplanen är klar och
rapporterad till regionens ledningsgrupp

Regiongemensamt introduktions- och
utvecklingsprogram (RIU) permanentas

Introduktionsprogram blir en del av de nya
karriärtjänsterna, teamsjuksköterskor,
arbetsinnehåll.

Utbildningstjänster - specialistsjuksköterskor

Ansökning till 60 utbildningstjänster sker enligt plan.

En plan tas fram för att under 2019 inrätta tre PTP
tjänster för psykologer

Frågan hanteras i verksamhetsområde psykiatri

Tillsammans med JU arbeta för att en
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning
startas

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan
och samarbete med JU om ansökan skall vara klar
senast 2019.

Pröva möjligheten för ST-läkare att göra en del av sin
utbildning i primärvården

Möjligheterna undersöks.
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Uppdrag/mål:
5.1.2.1 Underlätta vägen till legitimation för asylsökande
Aktiviteter

Analys

Pågående projekt fortsätter under 2018

Behovet och arbetsformer är under översyn.

Uppdrag/mål:
5.1.2.2 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Aktiviteter

Analys

För att minska beroendet av bemanningsföretag
utökas AT-tjänster med 10 stycken under 2018.
Utöver det bedöms en förstärkning med 10 ST-läkare
inom psykiatri behövas. Även arbetet med RAK, rätt
använd kompetens, bedöms frigöra resurser där vi
har behov.

Utökning av AT-tjänster är genomförd. Arbete med
ST-läkare pågår inom berört verksamhetsområde.

Uppdrag/mål:
5.1.2.3 Karriärtjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt arbete.
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för och genomföra
rekrytering av karriärsjuksköterskor

Förutsättningarna för de första 50
karriärsjuksköterskorna är genomförda och inrättas i
respektive verksamhetsområde.

Uppdrag/mål:
5.1.2.4 Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Aktiviteter

Analys

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings
Universitet

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta
ledningar. Nära samverkan sker även med Li U.

Fördjupat samarbete med Jönköpings University
kring utbildningsplatser för sjuksköterskor och
vårdadministratörer. Arbeta för att en
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning
startas.

Pågår enligt plan

Uppdrag/mål:
5.1.2.5 Utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta rekrytering.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala
vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt.

Delta i nätverk för HR-ledning tillsammans med
kommunerna i länet.

Kontinuerliga möten sker under året.
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Uppdrag/mål:
5.1.2.6 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Arbete pågår inom de olika verksamhetsområdena.
KPS piloter har genomförts under våren.
Uppdrag/mål:
5.1.2.7 Medarbetare med anställningsstöd
Aktiviteter

Analys

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd
via arbetsförmedlingen.

Pågår och i nuläget är 10 anställda.

Uppdrag/mål:
5.1.2.8 Ta initiativ och knyta fler YH-utbildningar till undersköterskor i länet som till
exempel ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala
vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt.

Framgångsfaktorer:

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
5.1.3.1 Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna.
Aktiviteter

Analys

Ta tillvara arbetssätt från pågående
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete genom
bland annat tidig och aktiv samverkan med hälsooch sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering.

Pågår enligt plan

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med
psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan

Uppdrag/mål:
5.1.3.2 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Aktiviteter

Analys

Använda minienkäter för att följa upp insatser i
handlingsplanen från Medarbetar- och
säkerhetsundersökningen

Enkät finns framtagen och några enheter har valt att
använda den. Pågår under hösten.
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Uppdrag/mål:
5.1.3.3 Social hållbarhet - aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera
diskriminering och trakasserier.

Regionens ledningsgrupp och
verksamhetsområdenas ledningsgrupper har tagit
upp frågan och förberett för att den tas upp på
arbetsplatsträffar.

Lönekartläggning

Genomförs hösten 2018

Uppdrag/mål:
5.1.3.4 Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper (Aktivitet)
Framgångsfaktorer:

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.5 Chef och ledarskap
Uppdrag/mål:
5.1.5.1 Chefsutvecklingsprogram
Aktiviteter

Analys

Nätverk för engagerat ledarskap

Alla chefer deltar i den regiongemensamma
satsningen nätverk för engagerat ledarskap.

Uppdrag/mål:
5.1.5.2 System- och ledarförståelse för AT-läkare och ST-läkare
Framgångsfaktorer:

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller
prövas

Sker via arbetstidsmodell 80-10-10 vid medicin och
kirurgi.

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter
65 års ålder

Analys av 80-90-100 förmån. Underlag klart under
hösten.

Uppdrag/mål:
5.1.6.1 Stöd till och utbildning för chefer i lönebildningsfrågor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och genomgång inför löneöversyn.
Utbildning för chefer tillsammans med HR för
nylönesättning.

Utbildning genomförd
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Uppdrag/mål:
5.1.6.2 Justering av ersättningen för nattjänstgöring
Aktiviteter

Analys

Justering av ersättningen för nattjänstgöring

Genomfört i februari månad.

Uppdrag/mål:
5.1.6.3 Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som sedan
länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för hur resursenheter kan
införas

Verksamhetsområde medicin utreder resursenhet i
Värnamo och utifrån utredning kommer vi att
analysera fortsatt utveckling av resursenheter.

Uppdrag/mål:
5.1.6.4 Förstärka arbetet med att minska sjukfrånvaron till särskilt utsatta verksamheter
genom bättre samordning och tydligare stöd till chefer.
Aktiviteter

Analys

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med
psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport

38(39)

Perspektiv:

6 Ekonomi
Strategiska mål:

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans

0 tkr

12 682tkr

Det sammanlagda ekonomiska resultatet efter
andra tertialet månader 2018 uppgår till +12,7
mnkr. Huvuddelen av enheterna redovisar en
ekonomi i balans. Överskott på i synnerhet
statsbidrag (6,1 mnkr), personalkostnader samt
externt köpta tjänster ger en positiv
budgetavvikelse.

Prognos

0 tkr

14 700 tkr

Budgetavvikelsen vid årets slut prognostiseras till
14,7 mnkr. Statsbidragen inom överenskommelserna
mellan SKL och staten kommer till viss del att bidra
till överskottet då mycket av arbetet kommer att
hanteras av medarbetare som redan finns i
verksamheten. Överskottet på statsbidragen är i
prognosen beräknat till 6,9 mnkr. Verksamheten i
övrigt genererar överskott huvudsakligen genom
återhållsamhet av externt köpta tjänster.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Ekonomi i balans

Uppdrag/mål:
6.1.1.1 Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska
göras, med plan för införande.
Arbete pågår
Uppdrag/mål:
6.1.1.2 En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en
sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent.
En översyn är gjord och presenterad vid nämnden för Folkhälsa och sjukvård i september.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§97

Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i
Jönköping
Diarienummer: RJL 2018/2425
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 införa allmän trafikplikt för den linjelagda
stadsbusstrafiken i Jönköping.
Sammanfattning
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att
upphandlas på nytt under hösten 2018 och slutföras under 2019.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av
stadstrafiken i Jönköping daterad 2018-09-21
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-10-03 kl:09.00-11.30

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-21

2018/2425

Jönköpings Länstrafik
Avsändare
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför upphandling av
stadstrafiken i Jönköping
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta
 införa allmän trafikplikt för den linjelagda stadsbusstrafiken i Jönköping.

Sammanfattning
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att upphandlas på nytt
under hösten 2018 och slutföras under 2019.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.

Information i ärendet
Samråd inför upphandling (SIU) i syfte att informera om trafiken och utröna
intresset för att bedriva kommersiell busstrafik inom ramen för det avtal som
planeras att upphandlas under 2018-2019 har genomförts under perioden april augusti 2018. Både offentligt hållna samråd samt enskilda samråd har erbjudits
intressenter. Ett flertal trafikföretag, fordons- och bränsleleverantörer
önskade ha enskilda samråd vilka genomfördes i maj, juni och
augusti 2018. Inget trafikföretag framförde intresse av att bedriva hela eller
delar av trafiken kommersiellt i egen regi.
Inför upphandlingen tar Länstrafiken fram underlag som beskriver trafikutbudet i
form av tidtabeller och produktionsvolymer i tidtabellskilometer och
tidtabellstimmar. Underlaget kommer att vara ett sammanhållet trafikåtagande.
Krav på fordon ställs avseende kapacitet och komfort samt på trafikvolymen i
nivåer som ger möjlighet till att öka och minska trafikvolymer inom
trafikåtagandet.
Stadstrafiken kommer initialt vid trafikstart 2021 att omfatta ca 120 fordon och
successivt utökas under avtalsperioden för att kunna möjliggöra den
måluppfyllelse som finns i den avsiktförklaring som tagits fram mellan Region
Jönköpings län och Jönköpings kommun.
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Det aktuella trafikområdet där allmän trafikplikt ska införas beskrivs mer
ingående i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21
Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av stadstrafiken i Jönköping
daterad 2018-09-21

Beslut skickas till
Länstrafiken
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

BILAGA
2018-09-21

2018/2425

Jönköpings Länstrafik
Avsändare

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

Ärendebeskrivning

Nuvarande avtal avseende allmän kollektivtrafik för stadstrafiken i Jönköping
upphör att gälla i juni 2021.
För att nytt avtal ska hinna tecknas i sådan tid att eventuella nya trafikföretag får
skälig tid på sig att förbereda ett trafikövertagande står Länstrafiken nu i begrepp
att påbörja upphandling av den framtida kollektivtrafiken. Målsättningen är att
upphandlingen ska genomföras med sådan tidsplan att avtal kan tecknas senast i
december 2019, dvs. cirka ett år och 6 månader före trafikstart för den nya
trafiken.
Enligt 3 kap. 3 §, lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska alla avtal om allmän
trafik, till vilken samhällsfinansierad kollektivtrafik hänförs, grunda sig på ett
beslut om allmän trafikplikt.
Ett beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet och får bara avse regional trafik. Med regional trafik menas sådan
trafik som med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose
resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med
hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.
Inför kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt har behov, krav
och förutsättningar avseende kollektivtrafiken i det aktuella området
sammanställts i föreliggande trafikpliktsutredning.

Sammanfattning

Länstrafiken planerar att under 2018 och 2019 upphandla kollektivtrafik med
buss i Jönköping.
Avtalsstarten för det kommande trafikavtalet planeras till juni 2021.
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Trafikpliktsutredningen visar att trafiken överensstämmer med
trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier samt med förslaget på
avsiktsförklaring mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun, som
planeras att bli antagna under hösten 2018 för att säkerställa den gemensamma
måluppfyllelsen inför avtalsperioden. Beslut om allmän trafikplikt kommer
innebära att intentioner och mål i ovanstående dokument kan verkställas genom
att trafiken kan upphandlas. Genom trafikpliktsbeslutet åtar sig
kollektivtrafikmyndigheten att tillhandahålla länets invånare och besökare en
sammanhållen, attraktiv och kostnadseffektiv kollektiv busstrafik i aktuella
områden.
Under våren och sommaren 2018 har samråd skett med trafikföretag, fordonsoch bränsleleverantörer. Inget trafikföretag har visat intresse att utföra trafiken,
eller delar av den, på kommersiella grunder. Inga önskemål har heller
framkommit om att undanta trafik från beslut om allmän trafikplikt.

Trafikområdet

Geografiskt område som ingår i trafikpliktsutredningen avser i huvudsak
nedanstående område inklusive Torsviks- och Stigamoområdet i Jönköpings
kommun tillsammans med kommande exploateringsområden fram till 2031.

Bild 1: Ovanstående områden och linjenät i Jönköping ingår i trafikpliktsutredningen.

Befolkning och pendling
Jönköping

I Jönköpings kommun uppgick befolkningen till drygt 137 000 personer år 2017
med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Av kommunens befolkning bor
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ca 100 000 personer inom det område stadstrafiken försörjer. Åldersfördelningen
tillsammans med prognos de närmaste åren framgår av tabellen nedan:
Faktisk folkmängd 2017 och prognos 2018–2021
Folkmängd efter åldersklasser
År 0–5

6–15

16–18

19–64

65–79

80+

Summa

2017

10 065

16 103

4 364

80 832

18 855

7 262

137 481

2018

10 110

16 580

4 450

81 480

19 040

7 360

139 010

2019

10 250

16 920

4 580

82 170

19 250

7 400

140 560

2020

10 380

17 250

4 800

82 800

19 390

7 540

142 160

2021

10 550

17 570

4 920

83 520

19 550

7 670

143 790

Källa: Jönköpings kommun

I Jönköping finns en omfattande arbetspendling, såväl inom som till och från
området. Totalt arbetspendlar drygt 13 600 personer till området. Störst
inpendling från övriga kommuner sker från Habo, Mullsjö, Nässjö och Vaggeryd.
Även utpendlingen från området är utbredd, totalt arbetspendlar ca 8 700
personer till övriga delar av länet och eller över länsgränsen. (Jönköpings
kommun 20161231)

Källa: Jönköpings kommun

Jönköping är en viktig målpunkt för studier på olika nivåer. Resandebehovet för
såväl arbets- som studiependling förväntas öka framöver. Befolkningsprognoser
förutspår fortsatt befolkningstillväxt för Jönköpings kommun. Fram till
avtalsperiodens slut ca 2031 förväntas befolkningen i kommunen växa till 160
000 invånare.
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Sysselsättning och studier inom Jönköpings kommun
(2017)


Branschen vård och omsorg sysselsätter cirka 13 750 personer därefter har
handeln störst antal förvärvsarbetande med nära 10 215 tätt följt av
tillverkningsindustrin som har cirka 8 520 förvärvsarbetande.



De största arbetsgivarna är Jönköpings kommun och Region Jönköpings län
med 10 995 respektive 5 620 anställda. Största arbetsgivaren inom det privata
näringslivet är Husqvarna AB med 1 745 anställda.



Under höstterminen 2017 fanns 11 501 studenter registrerade vid Jönköping
University och av dessa var 1 600 internationella.

Dagens trafiksystem
Trafikutbud, resande och nyckeltal

Befintlig kollektivtrafik inom stadstrafiken i Jönköping omfattar linjerna på
linjekartan ovan. I dagsläget ansvarar ett trafikföretag för trafiken, som idag
trafikeras med 105 bussar och omfattar 18 linjer. Det årliga trafikutbudet
omfattar drygt 480 000 turer. De flesta linjerna trafikerar stadskärnan via
Juneporten eller Resecentrum, andra större hållplatser är A6-området med
Ryhov och Esplanaden i Huskvarna.
Totalt under 2017 gjordes 13,6 miljoner resor i den aktuella trafiken. Drygt 7,4
miljoner av resorna skedde på de tre stomlinjerna. Kostnadstäckningsgraden låg
2017 på 55 procent för hela stadstrafiken i Jönköping och högst kostnadstäckning
per linje hade de tre stombusslinjerna.

Planerade förändringar av dagens trafiksystem

Inför avtalsstart i juni 2021 planeras en fjärde stombusslinje att införas. Under
avtalsperioden är det sannolikt att även en femte stombusslinje införs. Från
dagens linjenät flyttas linjerna 26 och 29 över till regionbusstrafiken för att
möjliggöra en bra trafikplanering mot Bankeryd/Habo.
Under avtalsperioden kan linjer och linjesträckningar förändras, tillkomma eller
utgå. Linjesträckningar förändras då nya exploateringsområden tillkommer.

Depå

Inför trafikstart i juni 2021 kommer en ny modern bussdepå att byggas av Region
Jönköpings län på Ljungarum med plats för totalt 150 fordon. Depån möjliggör
konkurrensneutrala förutsättningar och möjligheter att expandera trafikvolymen
i kommande upphandling då beställaren har rådighet över depån.
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Kommersiell trafik

I det aktuella området trafikerar endast kommersiell trafik som passerar
Jönköpings centrala delar. Kommersiell trafik som trafikerar inom Jönköping
saknas.

Samråd

Gemensamt samråd inför upphandling genomfördes den 24 april 2018. På
samrådet deltog representanter från flera olika trafikföretag, fordons-, bränsleoch teknikleverantörer med koppling till aktuellt uppdrag. Under mötet gavs
information om arbetet inför beslut om trafikplikt samt upphandling av trafiken
och området. Även information om kommunens utveckling samt befintlig
kollektivtrafik presenterades. De deltagande företagen erbjöds även möjlighet att
anmäla intresse för enskilda möten med representanter från den projektgrupp
inom Länstrafiken och Jönköpings kommun som arbetar med upphandling av
trafiken. Dessa möten genomfördes under maj – augusti 2018.
I inbjudan till och som en del i det gemensamma samrådet ställdes frågan om
någon av trafikföretagen ansåg att den aktuella trafiken skulle kunna utföras på
kommersiella grunder och därmed inte omfattas av trafikplikt. Inget av de
trafikföretag som deltog i samrådet framförde några argument eller planer på att
utföra trafiken, eller delar av den, i egen regi. Inga önskemål om att undanta
trafiken, eller delar av den, från beslut om allmän trafikplikt har framförts.

Beslut om trafikplikt
Förutsättningar för beslut

Bedömningen är att den kollektivtrafik som i föreliggande utredning föreslås
omfattas av trafikplikt, genom att den till övervägande del tillgodoser
resenärernas behov av arbets- och studiependling eller annat vardagsresande, är
att betrakta som sådan regional kollektivtrafik för vilken den regionala
kollektivtrafikmyndigheten svarar. Med vardagsresor avses då, på samma sätt
som i propositionen som föregick den nya kollektivtrafiklagen, resor som är en
naturlig del av människors mer regelbundna dagliga aktivitetsmönster med
arbete, studier, omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan
förekomma under veckans alla dagar.
Ett beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i
enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari
2012.
Kollektivtrafiken ska i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet utgå från
resbehovet hos regionens invånare med fokus på arbets- och studiependling.
Attraktiv kollektivtrafik erbjuds genom att utforma kollektivtrafiken utifrån
kundernas behov. Kollektivtrafiken ska vara ett tillgängligt och långsiktigt
hållbart trafiksystem med god klimat- och samhällsnytta. Detta utgör grunden för
beslut om allmän trafikplikt.

Skäl för beslut

I kollektivtrafiksystemet är stadstrafiken i Jönköping av mycket stor regional
betydelse eftersom den erbjuder resmöjligheter för en stor del av länets invånare.
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Resandeunderlaget för såväl arbets- och studiependling samt annat vardagligt
resande är omfattande i det aktuella området vilket föreliggande utredning visar.
Kollektivtrafik som syftar till att tillfredsställa behovet av vardagsresande
kännetecknas ofta av att det krävs mer omfattande kollektivtrafik än vad som är
kommersiellt lönsamt. Den aktuella trafiken kan genom ett beslut om allmän
trafikplikt fortsätta att vara en integrerad del av Jönköpings läns geografiskt
heltäckande kollektivtrafiksystem där det sammanhängande trafiksystemet,
gemensamma prissystemet och centrala funktionerna för kundservice och övrigt
kundomhändertagande även fortsättningsvis möjliggör sammanhängande resor i
hela länet.
Trafikförsörjningsprogrammets skrivningar om kollektivtrafikens centrala roll i
ett regionalt utvecklingsperspektiv och den strukturpåverkan en väl utbyggd
kollektivtrafik kan få, visar på det stora behovet av långsiktighet och stabilitet vid
utformningen av regionens kollektivtrafik. Kommersiella aktörer bedöms utifrån
trafikförsörjningsprogrammets mål kopplat till dagens trafik inte kunna erbjuda
länets invånare en motsvarande trafik.
Vid samråd med representanter från trafikföretagen framkom inget intresse om
att genomföra den aktuella kollektivtrafiken eller delar av trafiken på
kommersiella villkor.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§105

Allmän trafikplikt inför upphandling av
busstrafik
Diarienummer: RJL 2018/2474
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på
sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).
Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse
inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.
De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-UlricehamnJönköping.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal
med tillträdande trafikföretag tecknas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Överenskommelse om allmän trafikplikt
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-24
Jönköpings Länstrafik
Avsändare
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför upphandling av
busstrafik i stråket JönköpingUlricehamn-Borås
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta
 införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på sträckan
Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn).

Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och Västra Götalands län
har träffat en gemensam överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för
länsöverskridande trafik mellan Jönköpings län och Västra Götalands län.
De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som
var och en på så sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträcka:


Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping

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

Information i ärendet
Västtrafik AB avser att handla upp busstrafiken i stråket Borås-UlricehamnJönköping, nuvarande sträckning för busslinje 200 med planerad trafikstart i
december 2020.
Samråd inför upphandling har skett genom Västtrafiks försorg och inget
kommersiellt intresse har anmälts för ovanstående stråk.
Resandet på linje 200 uppgick 2017 till knappt 55 000 resenärer.
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För att skapa bästa möjliga sammanhållning av stråket är det lämpligt att
busstrafiken handlas upp av en aktör för att möjliggöra ändamålsenliga
trafiklösningar.

Beslut om trafikplikt
Förutsättningar för beslut
Bedömningen är att den kollektivtrafik som idag trafikeras av linje 200 föreslås
omfattas av trafikplikt, genom att den till övervägande del tillgodoser resenärernas
behov av arbets- och studiependling eller annat vardagsresande och är att betrakta
som sådan regional kollektivtrafik för vilken den regionala
kollektivtrafikmyndigheten svarar. Med vardagsresor avses då, på samma sätt som
i propositionen som föregick den nya kollektivtrafiklagen, resor som är en naturlig
del av människors mer regelbundna dagliga aktivitetsmönster med arbete, studier,
omsorg, service och fritidsaktiviteter. Sådant resande kan förekomma under
veckans alla dagar.
Ett beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av
trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget i
enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari
2012.
Kollektivtrafiken ska i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet utgå från
resbehovet hos regionens invånare med fokus på arbets- och studiependling.
Attraktiv kollektivtrafik erbjuds genom att utforma kollektivtrafiken utifrån
kundernas behov. Kollektivtrafiken ska vara ett tillgängligt och långsiktigt
hållbart trafiksystem med god klimat- och samhällsnytta. Detta utgör grunden för
beslut om allmän trafikplikt.

Skäl för beslut
I kollektivtrafiksystemet är linje 200 idag av regional betydelse eftersom den
erbjuder resmöjligheter för en del av länets invånare såväl inom länet som till
Ulricehamn och Borås. Det finns ett resandeunderlag för såväl arbets- och
studiependling samt annat vardagligt resande i det aktuella stråket.
Kollektivtrafik som syftar till att tillfredsställa behovet av vardagsresande
kännetecknas ofta av att det krävs mer omfattande kollektivtrafik än vad som är
kommersiellt lönsamt. Den aktuella trafiken kan genom ett beslut om allmän
trafikplikt fortsätta att vara en integrerad del av Jönköpings läns geografiskt
heltäckande kollektivtrafiksystem där det sammanhängande trafiksystemet,
gemensamma prissystemet och centrala funktionerna för kundservice och övrigt
kundomhändertagande även fortsättningsvis möjliggör sammanhängande resor i
hela länet.
Trafikförsörjningsprogrammets skrivningar om kollektivtrafikens centrala roll i
ett regionalt utvecklingsperspektiv och den strukturpåverkan en väl utbyggd
kollektivtrafik kan få, visar på det stora behovet av långsiktighet och stabilitet vid
utformningen av regionens kollektivtrafik. Kommersiella aktörer bedöms utifrån
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trafikförsörjningsprogrammets mål kopplat till dagens trafik inte kunna erbjuda
länets invånare en motsvarande trafik.
Vid samråd med representanter från trafikföretagen framkom inget intresse om att
genomföra den aktuella kollektivtrafiken på kommersiella villkor.

Beslutsunderlag
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Överenskommelse om allmän trafikplikt
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Västra Götalandsregionen, Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen
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Regiondirektör
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Trafikdirektör
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Bilagor till budget och verksamhetsplan 2019 Kollektivtrafik priser
Diarienummer: RJL 2018/224
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Överlämna bilaga gällande kollektivtrafikpriser till
budgetförslag med verksamhetsplan för 2019 till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag
med verksamhetsplan, avseende priser i kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-09-24
 Bilaga kollektivtrafik priser from2018-12-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) anmäler att hon inte deltar i beslutet och
återkommer vid nämnden.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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RJL 2018/224

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019
med flerårsplan 2020-2021 – Kollektivtrafik
priser
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 överlämnar bilaga gällande kollektivtrafikpriser till budgetförslag med
verksamhetsplan för 2019 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilaga till tidigare lämnat budgetförslag med
verksamhetsplan, avseende priser i kollektivtrafiken.

Information i ärendet
Nämnden lämnade i juni förslag till budget och verksamhetsplan med flerårsplan
till regionstyrelsen. Förslaget kompletteras nu med bilaga avseende priser i
kollektivtrafiken.





Biljettpriserna behöver höjas med ca 3 procent i syfte att täcka
kostnadsökningar i verksamheten.
Höjningarna uppgår till ca 8,4 mnkr och motsvarar Region Jönköpings
läns generella indexuppräkning.
1-zonspriset för enkelbiljetter och resor med reskassa föreslås vara
oförändrade.
Priserna för periodprodukterna behöver överlag höjas med ca 5% eftersom
1-zonspriset för enkelbiljetter och resor med reskassa föreslås vara
oförändrade.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Priser fr.o.m. 2018-12-09 (kr)
Zoner
1

2

Län

Höjning, kr
1

2

Län

Höjning, %
1

2

Län

30
18
54

67
40
121

134
80
241

0,00
0,00
0,00

2,00
1,00
4,00

4,00
2,00
7,00

0,0%
0,0%
0,0%

3,1%
2,6%
3,4%

3,1%
2,6%
3,0%

24,00
14,40
43,20

53,60
32,00
96,80

107,20
64,00
192,80

0,00
0,00
0,00

1,60
0,80
3,20

3,20
1,60
5,60

0,0%
0,0%
0,0%

3,1%
2,6%
3,4%

3,1%
2,6%
3,0%

18,00
10,80
32,40

40,20
24,00
72,60

80,40
48,00
144,60

0,00
0,00
0,00

1,20
0,60
2,40

2,40
1,20
4,20

0,0%
0,0%
0,0%

3,1%
2,6%
3,4%

3,1%
2,6%
3,0%

715
745

840
870

1200
1230

35
35

40
40

60
60

5,1%
4,9%

5,0%
4,8%

5,3%
5,1%

725
755

860
890

1280
1310

35
35

40
40

60
60

5,1%
4,9%

4,9%
4,7%

4,9%
4,8%

535
565
200
230

630
660
200
230

900
930
200
230

25
25
10
10

30
30
10
10

45
45
10
10

5,0%
4,7%
5,3%
4,5%

5,0%
4,8%
5,3%
4,5%

5,3%
5,1%
5,3%
4,5%

6 795

7 980

11 400

335

380

570

5,2%

5,0%

5,3%

Period Länsgräns 30 D (30 % rabatt i Jönköpings län, tillkommer angränsande läns pris)
Mina sidor och återförsäljare
500
590
840
25
Ombord på buss/tåg
530
620
870
25

30
30

40
40

5,2%
4,9%

5,4%
5,1%

5,0%
4,8%

Period Student Länsgräns 30 D (25% rabatt på ovanstående)
Mina sidor och återförsäljare
375
445
Ombord på buss/tåg
405
475

Biljettyp
Enkelbiljett
Enkel, vuxen
Enkel, barn/ungdom
Enkel, duo/fam
Reskassa, högtrafik 20% rabatt
Reskassa, vuxen
Reskassa, barn/ungdom
Reskassa, duo/fam
Reskassa, lågtrafik 40% rabatt*
Reskassa, vuxen
Reskassa, barn/ungdom
Reskassa, duo/fam
Period 30 D
Mina sidor och återförsäljare
Ombord på buss/tåg
Period 20 D
Mina sidor och återförsäljare
Ombord på buss/tåg
Period Student 30 D (25% rabatt)
Mina sidor och återförsäljare
Ombord på buss/tåg
Period Ungdom 30D Län
Ombord på buss/tåg
Period 365

Period 365 Länsgräns (30%)
Mina sidor och återförsäljare
Period Jkpg län +Väst
Period Barnvagn (årskort)
Ombord på buss/tåg

4 755

5 585

20
20

25
55

30
60

5,5%
5,1%

5,8%
13,0%

5,0%
10,0%

7 980

235

265

400

5,2%

5,0%

5,3%

0

5,0%

följer Västtrafiks prissättning för deras motsvarande produkt
630
660

Resenärskategorier för enkelbiljett
Vuxen 20årBarn/ungdom 7-19år
Barn under 7år åker gratis tillsammans med betalande resenär
Duo/familj - giltig för max fem personer varav högst två vuxna
*Lågtrafikpris gäller under följande tider: helgfri måndag-torsdag kl. 09-14 och kl. 18-23,
helgfri fredag kl. 09-14 samt lördag- söndag och helgdag kl. 04-18.

Ombordavgift

630
660

30

30

0

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B
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Bilagor till budget och verksamhetsplan 2019 Regelverk för sjukresor, färdtjänst och
riksfärdtjänst
Diarienummer: RJL 2018/224
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 överlämna bilagor gällande regelverk för sjukresor,
färdtjänst och riksfärdtjänst till budgetförslag med
verksamhetsplan för 2019 till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag
med verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och
riksfärdtjänst
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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RJL 2018/224

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019
med flerårsplan 2020-2021 – Regelverk för
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 överlämnar bilagor gällande regelverk för sjukresor, färdtjänst och
riksfärdtjänst till budgetförslag med verksamhetsplan för 2019 till
regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden överlämnar bilagor till tidigare lämnat budgetförslag med
verksamhetsplan.

Information i ärendet
Nämnden lämnade i juni förslag till budget och verksamhetsplan med flerårsplan
till regionstyrelsen. Förslaget kompletteras nu med bilagor avseende regelverk för
sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
Bilagor regelverk för sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

1(13)

2018-11-01
Förvaltningsnamn
Avsändare

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor
1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer.
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och
omfattningen av sjukreseverksamheten.

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även
asylsökande omfattas av detta regelverk.

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum.
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas
inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.

1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är
preskriptionstiden 10 år.
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1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas
på tjänstemannanivå.

2. Färdsätt
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning för.
Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande
vårdpersonal.

2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.
Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.
Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet
med egen bil.

2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid
vårdinrättningarna.
Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste
patienten ha försökt ändra tiden för besöket.
Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.
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2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon. Resan beställs via
Beställningscentralen för Serviceresor.
Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med
Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från
Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.
Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.
Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om
patienten själv har en smittsam sjukdom.
Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder Cosmickvittot
eller sjuktransportkvittot som både styrker besöket i vården samt behovet av färdsätt.
Egenavgift som för sjukresa erläggs.
I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten.
Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.
Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.
Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt
färdtjänsttillstånd.

2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att
hälsotillståndet kräver detta färdsätt.
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2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss).
I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden
Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss.
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil
och allmänna kommunikationer inte kan användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.
Med återkommande menas:
1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd
2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd
3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd
4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd
Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.
Cosmickvittot gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett.
Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit
angivna datum.
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Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan
uppfylls:
•Dialysbehandling
•Strålbehandling
•Cytostatikabehandling
•Lung- och allergimottagningen
•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök)
•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo
•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov
•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov
•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling
För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader.
För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller
Habiliteringscentrum.
Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor.

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss
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5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från
annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting.
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv
beroende på vilka regler som gäller.
Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd.
Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller
olycka vid vistelse i annat län.
Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder

6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För
patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker
identitet och nationalitet.
Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.
Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa
Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.
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6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som
ersätts av regionen.

7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 120 kr enkel resa.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.
Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss.
Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.
Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som
åker med i fordonet.

7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag
flyg där egenavgiften är 120kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.
Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort.
Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård
vid länets sjukhus. Se punkt 3.

7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är
120 kr enkel resa.
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Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon.
Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften
för fortsättningsresan. Cosmickvittot eller sjuktransportkvittot används.
Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras.
Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen
egenavgift.
Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen
(SML) betalar ingen egenavgift.
Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.
Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning.
Istället sker kvittning mot skulden.

7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.
Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg.

7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.
En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför
länet.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under
färden av fler, kan två ledsagare accepteras.
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Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.
En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.
Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med
Serviceresefordon medge inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad.
All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.
Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.
Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta
regelverk.
När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande
regler ska ske för återresa.

7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt
forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller
följande:
Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil
kan beställa sin resa via Serviceresor. Ingen reseersättning för privat bil, buss eller tåg
utgår inom länet.
Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning
utan avdrag för egenavgift.
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7.7 Barn o barnperspektivet
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas.
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor.
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet.
Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal)
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet.
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas
stadigvarande hos barnet på sjukhuset.
Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.
Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska
styrkas av vårdgivaren.
För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under
färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras.

7.8 Övernattning
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.
Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske.
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl.
04:30.)
Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting.

7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och
behandlingsresor:
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•Taxiresor som beställs direkt via taxi.
•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.
•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).
•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget
boende
•Dagvård med social inriktning
•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer,
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi,
cellprovtagning, aortascreening etc.)
•Friskvård
•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast
•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)
•Apotek
•Optiker
•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom
länet för utprovning av peruk)
•Familjerådgivning

8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.
För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.
Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i
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högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under
denna tid.

9. Permission och permissionsresor
9.1 Betalning vid permissioner
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar
patienten ingen patientavgift.

9.2 Resdag
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad
permission.

9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och
från sjukhuset.

9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och
där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen.
Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en
mils längre resa får patienten stå för själv.
Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via
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Serviceresor. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) krävs särskilda skäl för att
beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är vårdnadshavares ansvar att skjutsa.
Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via
Serviceresor.
Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen
egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst
2160 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag.
Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.
Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 160 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte
ske.
Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i
Jönköpings län.
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Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst
Regelverk för färdtjänst

Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för färdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
färdtjänstlagen.

Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande
paragrafer:
6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).

2(12)
2018-11-01

Lag (2010: 1068).
7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av
det allmänna. Lag (2006:1114).
8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.
9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:

Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i
detta regelverk.

Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.

Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför
länet.
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan
kommun
utanför Jönköpings län.
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Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk.

Regelverk
1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.
Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.

2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.

3. Ansökan om tillstånd
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder
av minst tre månader.

4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och
meddelar beslut.

5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet.

6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år.
En person kan få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms vara
livslång, trots eventuell framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även tas
hänsyn till förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar
med olika servicenivåer i samband med/eller under resan.

7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.

3(12)

4(12)
2018-11-01

8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län. Vid resa utanför länsgränsen
ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom annan kommun utanför
länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till tjänsteresor.

9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor.
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12-månadersperiod
beviljas max 60 enkelresor.

10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av tillståndet.
Länstrafiken avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.

11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme före
avresa. Länsfärdtjänstresa ska beställas senast fyra timmar före avresa, resa före kl.
10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 19.00.
Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle.
Avbeställning av resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats.
Ändring av bokad resa resulterar i en ny beställning.
Begäran om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av resan.
Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån begärd ankomsttid.

12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser vid
beställningstillfället erbjuds alternativ restid.

13. Hämtning
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före eller
10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. Efter
denna tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska meddelas
när avtalad tid inte kan hållas.

14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran
om särskild chaufför, fordon eller transportör kan inte tillgodoses.

15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten inom
linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.
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16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver användas.
Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet omfattar (9 §).

17. Tider
Färdtjänstresa får företas följande tider:
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00.
Fredag kl. 06.00-02.00.
Lördag kl. 07.00-02.00.
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00.
Härutöver kan Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om
resor till kl. 02.00 vid några av årets helgdagar.

18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande kontantpriset i Länstrafikens
gällande prislista (lägst en zon).
Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver aktuellt zonpris, en extraavgift
motsvarande priset 2 gånger för första zon.
Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens
prislista för skolungdom.
Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna pengar som möjligt och förare
växlar max 200-kronorssedel.
Om resa beställts och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter
innan resan skulle påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med
100kr/beställd resa.
Samtliga egenavgifter (inkl. pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund anmäler detta
vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa alt vid erhållande av tillstånd och
gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i efterskott avseende
färdtjänst, arbetsresor, sjukresor. Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas av
från tjänsten faktura och betalning sker då med kontant betalning/kortbetalning innan
resan påbörjas.
Egenavgift för resa inom kommun utanför länet (enligt punkt 9) är 10 kr per km, dock
minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en (1st) medresenär/ledsagare.

19. Assistans
Den som är i behov av assistans till och från bostaden kan erbjudas detta. Assistans
innebär att chauffören hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i bostaden eller i
annan lokal.
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20. Ledsagare
Den som är i behov av hjälp under resan kan beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska
vara knutet till resan och inte vistelsen på resmålet. Med ledsagare avses en person som
följer med den färdtjänstberättigade för att denna ska kunna genomföra en resa.
Ledsagaren ska kunna bistå med all den service som behövs och även vara behjälplig
mellan bostad och påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av
färdtjänsttillstånd eller ha behov av förarens assistans eller medtaga hjälpmedel.
Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Ledsagare betalar ingen avgift.

21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är ledsagare.
Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som medresenär
utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska meddelas vid
beställning av resan. Medresenärer betalar samma zonavgift som den
färdtjänstberättigade. Ungdom som är medresenär betalar ungdomspris och barn 0- 6 år
betalar ingen avgift vid resa tillsammans med vuxen.

22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstuderar. För
den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl. 24.00 beviljas undantag från
ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en fast månadskostnad som följer
priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, och antal zoner.
Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen,
med länsgiltighet. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via faktura i
efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad
och resorna betalas vid varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor
enligt punkt 18.
För den som åker arbetsresa finns möjlighet att inkludera lämning/hämtning på
förskola/fritids för egna barn (max 12 år) i anslutning till resa till/från arbetet.

23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte utnyttjas av elever till och från grundskola eller särskola
inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid.

24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får medtas
under resan. Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka hjälpmedel som ska
medtas under resan. Ledsagare och medresenär kan inte medtaga egna hjälpmedel eller
egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje
enskilt fall.

25. Trappklättrare/förflyttning i trappor
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den egna
bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare.
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Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 24
enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av alternativen kan
väljas.
Om kund bor på särskilt boende, enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen,
finns möjlighet till max 24 enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress.
Förflyttning med trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet.
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller till/från
den egna bostaden.
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart
och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas
utförs inte förflyttning.

26. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage för
ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor väska/kasse.
Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.

27. Husdjur
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov får
medtas.

28 Allmän kollektivtrafik
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken kan
färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till på resan.
Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den som följer med
på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den färdtjänstberättigade
erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt måste färdtjänstberättigad vara
med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet stämplas vid påstigning.

29. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för
funktionsnedsättning.

30 Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.

31. Ikraftträdande
2019-01-01, om inget annat anges.
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Regelverk för riksfärdtjänst
Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig
funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige utan måste resa
på ett särskilt kostsamt sätt.
Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. Med
varaktig menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader.

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för riksfärdtjänst.
Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
riksfärdtjänstlagen.

Tillstånd till riksfärdtjänst
Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt följande
paragrafer:
4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om
tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens
uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen
(tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras
med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
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4. resan görs med taxi, ett förändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande
ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).
6§ Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall
tillståndet gälla även ledsagaren.
7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk
1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för riksfärdtjänst.
Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 21 dagar innan avresa, Inför
storhelger bör ansökan göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska
göras senast den 15 november.

2. Tidpunkt för resa
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se punkt
17 i regelverket för färdtjänst).

3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller
någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske
inom Sverige, från en kommun till en annan.
Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen tjänsteresor, arbete,
utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt
riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor som bekostas av det allmänna (det vill säga
staten, en kommun eller ett landsting).

4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar
med hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon
3. Bil eller specialfordon.
Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte.
Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer
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tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är
funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är
som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa
med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna
kommunikationer.
Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand, kan
riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med anslutningsfordon.
Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas inte.
Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt
samåkning. För resor upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigare
läggas maximalt 6 timmar och för längre resor kan avresetiden förskjutas eller
tidigareläggas maximalt 12 timmar.
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om den
enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.
Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och
planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna.
Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus
bli aktuell.

5. Ledsagare
Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att
denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare
ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan
med den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall
vara knutet till själva resan. Ledsagaren får själv inte vara i behov av assistans
från föraren.

6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk
resekostnad.
En (1) medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som den
riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år.
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer
följa med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.
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Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma.

7. Hjälpmedel och bagage
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje
enskilt fall.
Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning än vad
som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare
och/eller medresenär får medtaga max en normalstor
väska/kasse per person.
Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.

8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler
som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte
medföras.

9. Avbokning
Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan genomföras.
Under kontorstid sker avbokning till företag som på uppdrag av
Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna och för kännedom till
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten.
Behöver avbokning ske utanför kontorstid kontaktas i första hand det företag som på
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna (f.n. Riksfärdtjänsten Sverige AB). I
andra hand kontaktas respektive trafikföretag.
Vid försent avbokad resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den
enskilde.

10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6§ kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter
som gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förehållanden
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de
fall vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett
visst antal resor.
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11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt
förvaltningslagens bestämmelser.

12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt verksamhetsområde
Jönköpings Länstrafik.

13. Ikraftträdande
2019-01-01, om inget annat anges.
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Avsiktsförklaring mellan Jönköpings
kommun och Region Jönköpings län
inför upphandling av nytt trafikavtal
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen
 Teckna avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region
Jönköpings län inför upphandling av nytt trafikavtal.

Sammanfattning
I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping har en avsiktsförklaring med
gemensamma mål tagits fram, där parternas olika ansvarsområden tas tillvara på
bästa sätt. För att utveckla trafiken krävs insatser från båda parter i form av ett bra
trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar. Arbetet måste göras tillsammans och
synkroniseras i tiden för att bästa möjliga måluppfyllelse ska uppnås.

Information i ärendet
Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra den gemensamma målsättningen och
ansvarsfördelningen mellan parterna inför kommande upphandling av nytt
trafikavtal för stadstrafiken i Jönköping 2021-2031.
Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik har inför upphandling av nytt
trafikavtal kommit överens om förslag till gemensamma målsättningar för
utvecklingen av kollektivtrafiken. Utgångspunkten för målsättningarna har varit
att biltrafiken inte ska öka, vilket är i linje med Jönköpings kommuns tidigare
beslut samtidigt som kollektivtrafikresorna ska öka i linje med målsättningarna i
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
För att åstadkomma den nödvändiga överflyttningen från bil till kollektivtrafik
krävs en attraktiv kollektivtrafik som i flera avseenden kan konkurrera med bilen
som färdmedel. En attraktiv kollektivtrafik innefattar kapacitetsökningar i form av
ökad turtäthet och större fordon i stadstrafiken som helhet. En ökad turtäthet
ställer högre krav på framkomlighet i trafiksystemetet vilket innebär att en
förutsättning för att den planerade stadstrafiken ska kunna fungera är att
Jönköpings kommun genomför nödvändiga framkomlighetsåtgärder.

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-24

2018/2426

Den nya stadstrafiken kommer att innebära kostnadsökningar och stora
investeringar under trafikperioden för båda parter. Kostnadsuppskattningar visar
att Region Jönköpings län behöver avsätta 75-100 mnkr ytterligare per år för den
ökade trafikvolymen, samt investera ca 300 mnkr i ny bussdepå. Jönköpings
kommun behöver genomföra framkomlighetsåtgärder motsvarande totalt ca 270
mnkr under trafikperioden.
Avsiktsförklaringen tydliggör respektive parts ansvar för att genomföra de
åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för att uppnå fastställda mål för
färdmedelsval och resandeutveckling inom kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag
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Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län genom dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik
inför upphandling av nytt trafikavtal (2021-2031) för Stadstrafiken i
Jönköpings kommun
1.

Inledning

I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping krävs en gemensam samverkan med
gemensamma mål mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län, där parternas olika ansvarsområden tas tillvara på bästa sätt. För att utveckla trafiken krävs insatser från båda parter i form av ett bra trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar
och därför är det grundläggande att arbetet görs tillsammans för att säkra bästa möjliga
måluppfyllelse. Denna avsiktförklaring syftar till att tydliggöra den gemensamma
målsättningen och ansvarsfördelningen mellan parterna inför kommande upphandling
av nytt trafikavtal för stadstrafiken i Jönköping 2021-2031.

2.

Bakgrund och målsättningar

Inom ramen för kommunens stadsbyggnadsvision 2.0 har en målsättning fastlagts om
att utveckla stadens kommunikationer på ett hållbart sätt, d.v.s. de hållbara och yteffektiva färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik ska vara norm i stadsutvecklingen.
För att åstadkomma ett hållbart yteffektivt transportsystem i allmänhet och i centrala
stadsdelar i synnerhet krävs en kraftig överflyttning från bil till de hållbara trafikslagen gång/cykel och kollektivtrafik.
Genomförda resvaneundersökningar (RVU) i kommunen som geografiskt område
(2009 och 2014) visar att det hittills inte skett någon förändring när det gäller färdmedelsval. Resultaten av dessa undersökningar visar istället på en ökad andelen bilresor
(från 66 % till 67 % bilresor under vardagar) medan användning av kollektivtrafik är
oförändrad (10 % under vardagar).
Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik har inför upphandling av nytt trafikavtal för perioden 2021-2031 kommit överens om förslag till gemensamma målsättningar för utveckling av kollektivtrafiken. Utgångspunkten för målsättningarna har
varit dels att biltrafiken, i enlighet med tidigare beslut av Jönköpings kommun, inte
ska öka och dels Jönköpings Länstrafiks ambition att öka resandet i linje med Jönköpings kommuns önskemål, infört i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig idag till 2025 men kommer sannolikt att omarbetas under 2019-2020 och då förlängas till 2035. Avsikten är att lyfta in nedanstående
målsättningar för Jönköpings kommun i kommande nytt regionalt trafikförsörjningsprogram.
Styrande dokument för Region Jönköpings län är för övrigt den regionala utvecklingsstrategin (RUS), det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) samt den nyligen
antagna biogasöverenskommelsen som stipulerar vilka drivmedel som gäller för stadstrafiken framöver.
Om biltrafiken inte ska öka under trafikperioden (ca 2032 då kommunen beräknas ha
ca 160 000 invånare) bedöms färdmedelsfördelningen enligt genomförda resvaneundersökningar behöva förändras genom att andelen bilresor minskar från 67 % (RVU
2014) till ca 56 % och andelen kollektivtrafikresor bedöms behöva öka från 10 %
(RVU 2014) till ca 16 %. Det innebär att marknadsandelen för kollektivtrafiken ska
öka från 10 % till 16 %.
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Följande gemensamma målsättningar fastslås genom denna avsiktsförklaring;
Antal kollektivtrafikresor
Totala antalet resor* per invånare och år ska
 öka med 85 % (185 resor/inv, år) då kommunen har 160 000 invånare (ca 2032).
 dubbleras (200 resor/inv, år) då kommunen har 170 000 invånare (ca 2035).
* Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken inom Jönköpings kommun, i stads-, region- och tågtrafik,
följs upp av Jönköpings Länstrafik. Basår för båda målen är 2007 (100 resor/inv, år).

Färdmedelsfördelning
Andelen hållbara resor* under vardagar, för kvinnor och män, ska i genomsnitt öka
från 32 % (2014) till minst 43 %, varav kollektivtrafik minst 16 % (10 % 2014), när
vi är 160 000 invånare (ca 2032).
* Hållbara färdmedel utgörs av gång, cykel och kollektivtrafik. Uppföljning sker med könsuppdelad
statistik genom kommunens resvaneundersökning som genomförs vart femte år.

För att åstadkomma den nödvändiga överflyttningen från bil till kollektivtrafik krävs
en attraktiv kollektivtrafik som i flera avseenden kan konkurrera med bilen som färdmedel.
En attraktiv kollektivtrafik karaktäriseras av
 hög turtäthet
 hög pålitlighet
 konkurrenskraftig restidsfaktor (restid i förhållande till att använda bil)
 goda kommunikationer till och från stora målpunkter
 och bidrar till en god livsmiljö genom en låg klimatpåverkan, lågt buller och låg
energianvändning.
För att möjliggöra ovanstående behöver kollektivtrafiken ha
 god framkomlighet
 attraktiva och säkra hållplatser.
Kollektivtrafiken behöver dessutom attrahera många olika målgrupper:
 Både pendlare till skola/arbete och sällanresenärer.
 Män använder idag mer bil än kvinnor. Genom att särskilt arbeta för att fler män
ska åka kollektivt ges bättre förutsättningar för jämställda levnadsförhållanden
mellan män och kvinnor
 Barn och ungdomar är en stor resenärsgrupp som ställer särskilda krav på trafikens
tekniska utformning och bemötande.
 För grupper med olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande kollektivtrafik ofta en förutsättning för att kunna resa.
För att åstadkomma den överflyttning från biltrafik till de hållbara färdslagen som
framgår av ovanstående målsättningar krävs stora beteendeförändringar i färdmedelsval. Beteendepåverkande åtgärder är därför en strategiskt viktig del i arbetet med
ett hållbart transportsystem.
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3.

Syfte och arbetsprocess

För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik krävs omfattande kapacitetsökningar i
form av ökad turtäthet och större fordon i stadstrafiken som helhet. Detta innebär ett
väsentligt större antal fordon jämfört med idag och en ny depå behöver därför byggas
innan trafikstart.
En ökad turtäthet ställer större krav på framkomlighet i trafiksystemet vilket innebär
att en förutsättning för att den planerade stadstrafiken ska kunna fungera är att Jönköpings kommun genomför nödvändiga framkomlighetsåtgärder.
Den nya stadstrafiken kommer därmed att innebära stora investeringar under trafikperioden för båda parter i avsiktsförklaringen. I detta skede föreligger inte exakta kostnadsberäkningar i alla delar men överslagsmässiga uppskattningar visar att Jönköpings
Länstrafik behöver avsätta 75-100 mnkr ytterligare per år (motsvarande 30-40 %) för
den ökade trafikvolymen, samt 300 mnkr för ny depå. Jönköpings kommun behöver
genomföra framkomlighetsåtgärder motsvarande totalt ca 270 mnkr under trafikperioden varav ca 50 % avses att söka statlig finansiering för (stadsmiljöavtal).
Denna avsiktsförklaring tydliggör för respektive part vilket ansvar som finns för att
genomföra åtgärder som behövs för att skapa grundläggande förutsättningar för att
uppnå fastställda mål för färdmedelsval och resandeutveckling inom kollektivtrafiken.
Avsiktsförklaringen är inte i detalj heltäckande vilket kan innebära att ytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas under trafikperioden.
Uppföljning och detaljplanering av de punkter som omfattas av avsiktförklaringen ska
ske via löpande möten mellan Jönköpings Länstrafik och Jönköpings kommun. Specifika tematiska arbetsgrupper kommer att formeras.
Parterna ska teckna särskilda genomförandeavtal inför igångsättning av de investeringsprojekt som omfattas av denna avsiktsförklaring. Genomförandeavtalen ska även
inkludera de personella kapacitetsförstärkningar som kan komma att krävas.
För att nå målen ovan krävs en fortsatt konstruktiv samverkan mellan parterna.

4.

Avsiktsförklaring

Jönköpings Länstrafik
Jönköpings Länstrafik avser att genomföra följande åtgärder.
1. Målsättningen är att ägandeskap och ansvar för drift- och underhåll av hållplatsutformning ovan jord övergår till Jönköpings Länstrafik så snart det är möjligt med
tanke på redan ingångna avtal. Förslag på ny attraktiv design beträffande hållplatser på stomlinjer respektive övriga linjenätet och fordon som trafikerar stomlinjer
ska tas fram inför trafikstart juni 2021.
2. Upphandling av kollektivtrafik med tillräcklig kapacitet och attraktivitet för att
uppnå överenskomna mål beträffande färdmedelsval och resandeutveckling med
kollektivtrafik. Detta motsvarar en ungefärlig kostnadsökning på 75-100 mnkr per
år (motsvarande 30-40 %) jämfört dagens trafik .
3. Ny depå som kan serva den fordonsflotta som följer av punkt 2 ska färdigställas
2020 till en kostnad av ca 300 mnkr.
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4. Val av bränsleslag ska ske i överensstämmelse med den regionala biogasöverenskommelsen som upprättats under 2018. Modell för ägande av laddinfrastruktur utvecklas i samråd med Jönköpings kommun.
5. Inför upphandling av ny trafikoperatör ska lämplig ersättningsmodell utredas som
främjar både ett ökat resande (fler stämplingar) och ett ökat kundfokus (få övergångar etc).
6. Utforma försäljning och validering som främjar snabb påstigning och därmed korta
restider och förbättrad pålitlighet i tidhållning. Differentierad prissättning som
verktyg för att öka resandet ska övervägas.
7. Senast 2020 ska, i samråd med Jönköpings kommun, lämplig teknik utredas som
möjliggör försäljning av produkt motsvarande en tur och returresa med kollektivtrafik under vardagar som inkluderar infartsparkeringar.
8. Beteendepåverkande kampanjer med syfte att åstadkomma en överflyttning från bil
till kollektivtrafik ska löpande genomföras i samarbete med Jönköpings kommun.
9. Utveckla, i samråd med Jönköpings kommun, befintliga processer för planering av
ny kollektivtrafik till större bostads- eller verksamhetsområden. Trafikbehov ska
utredas i detaljplaneskedet med målsättning att trafikstart kan ske i direkt anslutning till inflyttning.
10.I samarbete med Jönköpings kommun senast 2020 utreda förutsättningar och
möjligheter till införande av hyrcykelsystem som komplement till kollektivtrafiksystemet.
11.I samarbete med Jönköpings kommun förbättra samordningen mellan kollektivtrafikslagen regionbuss och stadsbuss. Infrastrukturåtgärder som genomförs ska främja framkomligheten och minska restiden för båda trafikslagen.
Jönköpings kommun
Jönköpings kommun avser att genomföra följande åtgärder.
1. Ta fram förslag till trafikteknisk utformning samt genomförande av Jönköpings
länstrafiks punkt 1, se ovan. Utgångspunkten är att Jönköpings kommun äger och
ansvarar för drift och underhåll av hållplatsens markbeläggning och fysiska utformning i övrigt. Kostnaden för ett genomförande ingår i de kostnader som redovisas i
punkt 3.
2. Skapa förutsättningar för placering och byggnation av behövliga laddplatser till
trafikstart 2021. Modell för ägande av laddinfrastruktur utvecklas i samråd med
Jönköpings Länstrafik.
3. Med utgångspunkt från tidigare genomförda utredningar ska behövliga infrastrukturåtgärder genomföras för att skapa ett kapacitetstarkt och attraktivt kollektivtrafikstråk längs linje 1. Inför trafikstart 2021 (etapp 1) genomförs de mest prioriterade delarna av tidigare genomförd BRT-utredning för linje 1 (inkl. samtliga hållplatsåtgärder längs hela linje 1), 6 ändhållplatser på linje 1-3 med plats för 9 laddstationer (exkl. kostnad för laddinfrastruktur) samt nya hållplatser på stomlinje 4 för totalt ca 75 mn kr. Etapp 2 genomförs till juni 2026 till en ungefärlig kostnad uppgående till 195 mn kr (inkl. nya hållplatser på linje 5). Den andra etappens mer exakta
omfattning och kostnader ska utredas ytterligare inför beslut om genomförande.
Bland annat behöver ambitionsnivå när det gäller behov av spårvagnssäkring under
trafikperioden fastställas.
4. Under 2019 utreda behov av cykelparkeringar i anslutning till större hållplatser och
genomföra det inom ramen för etapp 1. Investeringar i dessa cykelparkeringar görs
inom ramen för stadsbyggnadsnämndens cykelbudget.
5. Ansökan om Stadsmiljöavtal för genomförande av infrastrukturåtgärder enligt pkt
1-4 längs linje 1 ska upprättas under 2019.
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6. Under 2021 ska behov av kompletterande infrastrukturåtgärder på övriga stomlinjer (2-4/5) utredas på motsvarande sätt som genomförts för linje 1.
7. Ansökan om stadsmiljöavtal för infrastrukturåtgärder enligt pkt 6 ska upprättas för
stomlinje 2-4/5 under 2022.
8. Inför och under genomförandeperioder för infrastrukturåtgärder längs samtliga
stomlinjer ska informationskampanjer genomföras i samarbete med Jönköpings
länstrafik. Syftet med dessa kampanjer är att skapa en positiv inställning till och
förståelse hos allmänheten för de trafikstörningar som blir nödvändiga till följd av
genomförande av åtgärderna.
9. Senast 2020 ska det nya parkeringssystem som infördes 2017 utvärderas bl.a. med
utgångspunkt från systemets förmåga att styra mot ett mer hållbart resande. Eventuella större förändringar bör införas i samband med starten av den nya kollektivtrafiken i juni 2021.
10.Utveckla, i samråd med Jönköpings länstrafik, befintliga processer för planering av
ny kollektivtrafik till större bostads- eller verksamhetsområden. Trafikbehov ska
utredas i detaljplaneskedet med målsättning att trafikstart kan ske i direkt anslutning till inflyttning.
11.I samarbete med Jönköpings länstrafik senast 2020 utreda förutsättningar och
möjligheter till införande av hyrcykelsystem som komplement till kollektivtrafiksystemet.
12.I samarbete med Jönköpings Länstrafik förbättra samordningen mellan kollektivtrafikslagen regionbuss och stadsbuss. Infrastrukturåtgärder som genomförs ska
främja framkomligheten och minska restiden för båda trafikslagen.
Denna avsiktsförklaring gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.
Jönköping den __________ 2018

Malin Wengholm

Ann-Marie Nilsson

Regionstyrelsens ordförande,
Region Jönköpings län

Kommunstyrelsens ordförande,
Jönköpings kommun

Agneta Jansmyr

Johan Fritz

Regiondirektör,
Region Jönköpings län

Stadsdirektör
Jönköpings kommun
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FASTR - Snabbare omställning till fossilfria
transporter i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/2211
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja projektet FASTR - Snabbare omställning till
fossilfria transporter i Jönköpings län 3 900 000 kr, under
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.
2. Finansiering sker med statliga 1:1-medel.
Sammanfattning
Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner,
kommunala bolag, energibolag, små- och medelstora företag,
Region Jönköpings län samt länets medborgare ge Jönköpings län
bättre förutsättningar till att nå prioriteringen om en
fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett
Plusenergilän till 2050. Projektet genomförs av Energikontoret
Norra Småland.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24
 Projektansökan ” FASTR - Snabbare omställning till
fossilfria transporter i Jönköpings län”.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
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RJL 2018/2211

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

FASTR - Snabbare omställning till
fossilfria transporter i Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
1. Beviljar projektet FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter
i Jönköpings län 3 900 000 kr, under förutsättning att övrig
medfinansiering infrias.
2. Finansiering sker med statliga 1:1-medel.

Sammanfattning
Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner, kommunala bolag,
energibolag, små- och medelstora företag, Region Jönköpings län samt länets
medborgare ge Jönköpings län bättre förutsättningar till att nå prioriteringen om
en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett
Plusenergilän till 2050. Projektet genomförs av Energikontoret Norra Småland.

Information i ärendet
En stor samhällsutmaning vi har är att minska den klimatpåverkan som resor och
transporter innebär och att utveckla ett hållbart transportsystem där vi behöver få
en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen. Som ett led i denna utmaning
medfinansierar Region Jönköpings län sedan tidigare projekten Kraftsamling
biogas II, Bridging the GAP och Hela RESAN. Dessa projekt har gemensamt att
bland annat skapa hållbara lösningar inom transportsektorn, bidra till minskat
koldioxidutsläpp och användning av fossila bränslen. Projektet FASTR - Snabbare
omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, bygger på erfarenhet och
samtal med olika aktörer inom dessa projekt där det uttrycks behov av att stärka
utvecklingen för alla förnybara biodrivmedel till fordon med
förbränningsmotetorer, men även att satsa på laddning för batterifordon och
vätgastankning av bränslecellsfordon.
Projektet har som mål att Jönköpings län har tillgång till en mångfald av
förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ där regional
infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion främjar näringslivet och
framförallt små- och medelstora företags möjligheter att verka och utvecklas.
Projektet har också som ambition att verka som en plattform för kommande och
troligen mer specialiserade projekt, demoprogram och satsningar.
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I syfte att lyckas med projektmålen så kommer följande områden (delmål) att
fokuseras på:
1. Aktörsamverkan för utveckling och kunskap
2. Kunskap och förmåga för ökad förändringstakt
3. Tanka förnybart och ladda i hela länet
4. Klimatsmarta upphandingar och transporttjänster
5. Produktion av förnybara drivmedel samt el och vätgas kopplat till
energilagring.
Samverkan inom delmålen kommer att ske med Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Region Jönköpings län samt med ovan nämnda projekt.
Övriga medfinansiärer är Europeiska regionala strukturfonden (ERUF) via
Tillväxtverket, alla länets kommuner, företag (till exempel EON, Fordonsgas
Sverige, JEBIO, Scania, Gasum, OX2), Klimatrådet i Jönköpings län.
Projektet planeras pågå under tre år från 2019-01-01 till 2021-12-31 och ägs av
Energikontoret Norra Småland.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-24
Projektansökan ” FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i
Jönköpings län”.

Beslut skickas till
Energikontoret Norra Småland
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära
läge
Diarienummer: RJL 2018/2068
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Naturvårdsverket
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag att se
över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i
strandnära läge. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen
att se över reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära läge i
syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra
åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden
med god tillgång till stränder, utan att de värden som
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras.
Region Jönköpings län ställer sig bakom remissen och dess
förslag.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-09-24
 Förslag till yttrande – Uppdrag att se över och föreslå
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära
läge
 Remiss Naturvårdsverket – Uppdrag att se över och
föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i
strandnära läge
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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MISSIV
2018-09-24

1(3)

RJL 2018/2068

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag
att se över och föreslå ändringar i
reglerna om landsbygdsutveckling i
strandnära läge
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Naturvårdsverket

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Naturvårdsverkets skrivelse - Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna
om landsbygdsutveckling i strandnära läge. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av
regeringen att se över reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära läge i syfte
att föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare
främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de
värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras.
Region Jönköpings län ställer sig bakom remissen och dess förslag.

Information i ärendet
2009 infördes nya regler för strandskyddet i miljöbalken och plan- och bygglagen,
bland annat reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).
Inriktningen var att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet
av utveckling i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett
långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras (prop.
2008/09:119).
LIS-reglerna innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden
som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom dessa områden blir det
möjligt att bevilja dispens från strandskyddet eller upphäva strandskyddet i
detaljplan genom att tillämpa det särskilda skälet för landsbygdsutveckling (7 kap.
18 d § miljöbalken). I vissa delar av Sverige, framförallt längs de södra kusterna,
får kommunerna inte peka ut LIS-områden. I andra delar av landet ska
kommunerna vara restriktiva med LIS-områden, såsom i tätorter och vid de största
sjöarna.
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Antalet gånger som kommunerna har beviljat dispens för med tillämpning av det
särskilda skälet för landsbygdsutveckling i strandnära läge har ökat från ca 70
stycken år 2011 till nästan 300 stycken år 2016. Sedan landsbygdsutveckling i
strandnära läge infördes har olika synpunkter på reglerna och tillämpningen av
landsbygdsutveckling i strandnära läge framförts, både fördelar med systemet,
som att det kan leda till avsedda lättnader och landsbygdsutveckling, men också
svårigheter.
Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LISreglerna i syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för
att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till
stränder, utan att de värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda
äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla möjligheterna att bygga
permanentbostäder.
Utifrån de överväganden som Naturvårdsverket har gjort föreslås huvuddragen i
LIS-systemet bevaras oförändrade. Naturvårdsverket föreslår dock vissa
förändringar vad gäller de bedömningsgrunder som ska ligga till grund för vad
som är att anse som ett LIS-område. Naturvårdsverkets förslag innebär att ett LISområde inte behöver ha en ”begränsad omfattning” utan istället en ”sådan
omfattning” att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. Naturvårdsverket
föreslår även att den nuvarande restriktivitet som gäller för att tillämpa LISreglerna i eller i närheten av tätorter specificeras gälla enbart för ”större tätorter”.
För att tydliggöra och underlätta möjligheterna till upphävande av och dispens
från strandskyddet för åtgärder inom LIS-områden föreslår Naturvårdsverket vissa
förändringar av vad som får beaktas som särskilda skäl inom sådana områden.
Naturvårdsverket föreslår att det, i tillägg till att det som särskilda skäl får beaktas
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar
till utvecklingen av landsbygden, även får beaktas om ett sådant strandnära läge
kan bidra till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen. Med detta avses åtgärder
som kan bidra till att förhindra en försämring eller tillbakagång. Naturvårdsverket
föreslår även att det i bestämmelsen tydliggörs vilken nivå på utredning som krävs
avseende en åtgärds bidrag till landsbygdsutvecklingen på så sätt att särskilda skäl
ska anses föreligga om det ”kan antas” att åtgärden har den åsyftade effekten.
För att tydliggöra och underlätta möjligheterna till upphävande av och dispens
från strandskyddet för åtgärder inom LIS-områden föreslår Naturvårdsverket vissa
förändringar av vad som får beaktas som särskilda skäl inom sådana områden.
Naturvårdsverket föreslår att det, i tillägg till att det som särskilda skäl får beaktas
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar
till utvecklingen av landsbygden, även får beaktas om ett sådant strandnära läge
kan bidra till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen. Med detta avses åtgärder
som kan bidra till att förhindra en försämring eller tillbakagång.
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Förslaget innebär att bestämmelsens nuvarande lydelse omformuleras för att i
något större mån kunna ta hänsyn till förhållandena på platsen och skillnader i
bebyggelsestruktur mellan olika delar av landet.
Region Jönköpings län ser positivt på möjligheten att säkerställa och upprätthålla
landsbygdsutvecklingen genom att i lämpliga lägen underlätta möjligheterna till
upphävande av och dispens från strandskyddet.

Beslutsunderlag
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1

Sammanfattning

1.1

Bakgrund

2009 infördes nya regler för strandskyddet i miljöbalken och plan- och bygglagen,
bland annat reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Inriktningen
var att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i
hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt skydd av
strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras (prop. 2008/09:119).
LIS-reglerna innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden som de
bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom dessa områden blir det möjligt att
bevilja dispens från strandskyddet eller upphäva strandskyddet i detaljplan genom att
tillämpa det särskilda skälet för landsbygdsutveckling (7 kap. 18 d § miljöbalken). I
vissa delar av Sverige, framförallt längs de södra kusterna, får kommunerna inte peka
ut LIS-områden. I andra delar av landet ska kommunerna vara restriktiva med LISområden, såsom i tätorter och vid de största sjöarna.
Nuvarande bestämmelser om LIS har tillämpats i allt större utsträckning sedan de
infördes. Vid utgången av 2016 hade 133 översiktsplaner eller tillägg till
översiktsplaner med angivna områden för LIS antagits. Antalet gånger som
kommunerna har beviljat dispens för med tillämpning av det särskilda skälet för LIS
har ökat från ca 70 stycken år 2011 till nästan 300 stycken år 2016.
Sedan LIS infördes har olika synpunkter på reglerna och tillämpningen av LIS
framförts, både fördelar med systemet, som att det kan leda till avsedda lättnader och
landsbygdsutveckling, men också svårigheter. Naturvårdsverket och Boverket har
tidigare konstaterat att landsbygdsutveckling tolkas och definieras på olika sätt och att
LIS-verktyget inte upplevs som tillräckligt flexibelt (Naturvårdsverket och Boverket,
2013). Strandskyddsdelegationen påpekade i sitt slutbetänkande att geografiska
begränsningar för LIS kan vara motiverade, men i högre grad bör beakta platsspecifika
förutsättningar. Delegationen lyfte också problemet med att det är svårt att i
översiktsplaneringen förutse var landsbygdsutveckling i form av småföretagande och
lokalt engagemang kommer att uppstå och att LIS-verktyget då kan upplevas som
alltför stelbent (SOU 2015:108). Länsstyrelserna har i sin gemensamma rapport bland
annat redovisat att genomförandet av åtgärder inom LIS-områden inte har gått i den
takt som kommunerna har önskat, att länsstyrelserna ställer olika krav på kommunerna
i samband med tillämpningen av LIS, men också att LIS inneburit en välkommen
kompensation för landsbygden i förhållande till övriga särskilda skäl för
dispens/upphävande (Länsstyrelserna, 2015).
Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i
syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare
främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de
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värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle
ligga på att utveckla möjligheterna att bygga permanentbostäder.

1.2

Överväganden och förslag

Naturvårdsverket har inom ramen för detta uppdrag övervägt förfaranden som skulle
kunna möjliggöra att LIS-systemet blir mer flexibelt för sådana åtgärder som är svåra
att förutse i en översiktsplanering. Naturvårdsverket har då bland annat sett över LISsystemets koppling till översiktsplaneringen och övervägt om LIS-frågorna istället
borde hanteras på något annat sätt. Naturvårdsverket har funnit att
översiktsplaneprocessen innebär stora fördelar genom att utgöra en naturlig form för
långsiktig planering och avvägning mellan olika intressen och den samlade
markanvändningen i kommunen. För översiktsplaneprocessen finns det även ett
etablerat system för statlig granskning och medborgerlig insyn. Även om
översiktsplaneprocessen är resurskrävande och innebär vissa begränsningar när det
gäller att fånga upp enskilda initiativ som uppkommer efterhand bedömer
Naturvårdsverket att fördelarna med LIS-reglernas koppling till översiktsplaneringen
ändå överväger de nackdelar som detta är förenat med. Vi har därför bedömt att den
nuvarande ordningen med LIS-reglernas koppling till översiktsplaneringen bör
bibehållas.
I detta uppdrag har Naturvårdsverket även övervägt om formerna för hur LIS-områden
anges i översiktsplaneringen bör förändras för att öka systemets flexibilitet. Detta
skulle exempelvis kunna vara möjligt genom att LIS-områden, istället för geografiskt
angivna områden, definieras genom kriterier i översiktsplanen. Ett sådant förfarande
har dock bedömts medföra svårigheter när det gäller bland annat länsstyrelsernas
möjlighet att granska översiktsplanen och medborgarnas möjlighet att förutse
konsekvenserna av den. Naturvårdsverket har därför bedömt att det inte är lämpligt att
ändra regelverket på detta sätt.
Utifrån de överväganden som Naturvårdsverket har gjort föreslås huvuddragen i LISsystemet bevaras oförändrade. Naturvårdsverket föreslår dock vissa förändringar vad
gäller de bedömningsgrunder som ska ligga till grund för vad som är att anse som ett
LIS-område. Naturvårdsverkets förslag innebär att ett LIS-område inte behöver ha en
”begränsad omfattning” utan istället en ”sådan omfattning” att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses. Naturvårdsverket föreslår även att den nuvarande restriktivitet
som gäller för att tillämpa LIS-reglerna i eller i närheten av tätorter specificeras gälla
enbart för ”större tätorter”.
För att tydliggöra och underlätta möjligheterna till upphävande av och dispens från
strandskyddet för åtgärder inom LIS-områden föreslår Naturvårdsverket vissa
förändringar av vad som får beaktas som särskilda skäl inom sådana områden.
Naturvårdsverket föreslår att det, i tillägg till att det som särskilda skäl får beaktas om
ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till
utvecklingen av landsbygden, även får beaktas om ett sådant strandnära läge kan bidra
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till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen. Med detta avses åtgärder som kan bidra
till att förhindra en försämring eller tillbakagång. Naturvårdsverket föreslår även att
det i bestämmelsen tydliggörs vilken nivå på utredning som krävs avseende en åtgärds
bidrag till landsbygdsutvecklingen på så sätt att särskilda skäl ska anses föreligga om
det ”kan antas” att åtgärden har den åsyftade effekten.
Vad gäller prövning av dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus föreslår
Naturvårdsverket att samlokalisering till befintligt bostadshus även fortsättningsvis
ska få beaktas som ett skäl för dispens. Förslaget innebär dock att bestämmelsens
nuvarande lydelse omformuleras för att i något större mån kunna ta hänsyn till
förhållandena på platsen och skillnader i bebyggelsestruktur mellan olika delar av
landet. Naturvårdsverkets förslag innebär att det som särskilda skäl för sådana åtgärder
får beaktas om huset eller husen avses att uppföras ”med närhet till” ett befintligt
bostadshus. För enstaka en- eller tvåbostadshus föreslås även, i likhet med vad som
gäller för övriga åtgärder inom LIS-områden, att det som särskilda skäl för dispens
även ska få beaktas om det strandnära läget kan antas bidra till eller upprätthålla
utvecklingen av landsbygden.
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2

Naturvårdsverkets förslag

Naturvårdsverkets förslag innebär att huvuddragen i regelverket om
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) bevaras oförändrade. För att tydliggöra
och underlätta möjligheterna till dispens för åtgärder inom LIS-områden föreslår dock
Naturvårdsverket vissa förändringar av vad som får beaktas som särskilda skäl inom
sådana områden. Naturvårdsverket föreslår även vissa förändringar vad gäller de
kriterier som ett område ska uppfylla för att anses vara ett LIS-område och vad gäller
den begränsning som råder i och i närheten av tätorter.
Naturvårdsverket föreslår att det vid en prövning enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken av
en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett LIS-område, i
tillägg till att det får beaktas om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet,
anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden, även får beaktas om
ett sådant strandnära läge kan bidra till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen. För
att bland annat åstadkomma en mer likartad tillämpning föreslår Naturvårdsverket
även att det i bestämmelsen tydliggörs vilken nivå på utredning som krävs avseende
en åtgärds bidrag till landsbygdsutvecklingen. Naturvårdsverket föreslår att skäl för
dispens föreligger om det ”kan antas” att åtgärden har en sådan effekt.
Vad gäller prövning av dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus föreslår
Naturvårdsverket att samlokalisering till befintligt bostadshus även fortsättningsvis
ska få beaktas som ett skäl för dispens men att bestämmelsens nuvarande lydelse
omformuleras. Naturvårdsverkets förslag innebär att det som särskilda skäl för sådana
åtgärder får beaktas om huset eller husen avses att uppföras ”med närhet till” ett
befintligt bostadshus. Naturvårdsverket förslår vidare att det för dessa åtgärder, i likhet
med vad som gäller för övriga åtgärder inom LIS-områden, även får beaktas om det
strandnära läget kan antas bidra till eller upprätthålla utvecklingen av landsbygden.
För att förenkla utpekandet av LIS-områden i översiktsplaneringen och för att, i högre
grad än tidigare, möjliggöra en anpassning av områdenas omfattning utifrån
förutsättningarna i olika delar av landet föreslår Naturvårdsverket att kravet enligt
7 kap. 18 e § första stycket 2 på att ett LIS-område ska ha begränsad omfattning tas
bort. Naturvårdsverket föreslår istället att det med LIS-område avses ett område som
är lämpligt för utvecklingen av landsbygden och som är av sådant slag och har ”en
sådan omfattning” att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses.
Vad gäller det nuvarande kravet på att ett LIS-område endast får ha en liten betydelse
för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter föreslår
Naturvårdsverket att den begränsningen ska specificeras gälla för ”större tätorter”.
För att underlätta läsbarheten av 7 kap. 18 e § miljöbalken föreslår Naturvårdsverket
även en ny styckesindelning och en anpassad ordalydelse som följer den nya
styckesindelningen.
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3

Förslag till
författningsförändringar

3.1

Förslag på ändring av 7 kap. 18 d §
miljöbalken

3.1.1

Författningsförslag

Nuvarande lydelse
Som särskilda skäl vid prövningen av
en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet inom ett
område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen får man också beakta
om ett strandnära läge för en byggnad,
verksamhet, anläggning eller åtgärd
bidrar till utvecklingen av
landsbygden. Om prövningen gäller en
dispens för att uppföra enstaka eneller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra
åtgärder får man i stället beakta om
huset eller husen avses att uppföras i
anslutning till ett befintligt bostadshus.

3.1.2

Föreslagen lydelse
Som särskilda skäl vid prövningen av
en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet inom ett
område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen får man också beakta
om ett strandnära läge för en
byggnad, verksamhet, anläggning
eller åtgärd kan antas bidra till eller
upprätthålla utvecklingen av
landsbygden. Om prövningen gäller
en dispens för att uppföra enstaka eneller tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader och andra
åtgärder får man även beakta om
huset eller husen avses att uppföras
med närhet till ett befintligt
bostadshus.

Skäl till förslaget

7 kap. 18 d § första meningen
De nuvarande LIS-reglerna med tillhörande propositionstext ger utrymme för olika
tolkning av vad som menas med landsbygdsutveckling och vilken utredning som krävs
för att en exploatering ska kunna sägas utgöra landsbygdsutveckling.
I förarbetena till de nuvarande bestämmelserna anges att det med ”åtgärder som
främjar landsbygdsutveckling” avses bland annat sådana åtgärder som långsiktigt kan
antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla
serviceunderlaget i landsbygder. Sådana situationer kan exempelvis uppstå i samband
med etablering av en turistanläggning för en verksamhet där tillgång till stränder är en
förutsättning eller åtminstone en avsevärd fördel. Vidare anges att det även kan tänkas
handla om tillkomst av bostäder för permanent- och fritidsboende i syfte att
upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell
och offentlig service (prop. 2008/09:119 s. 64). Enligt författningskommentaren till
den nuvarande lydelsen av 7 kap. 18 d § miljöbalken anges att det strandnära läget bör
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innebära en sådan fördel för åtgärden att den främjar utvecklingen av landsbygden.
Avsikten är inte att utgå från det strandnära lägets fördel för en enskild persons
ekonomiska förhållanden, utan det ska vara fråga om en mer långsiktig ekonomisk
påverkan i ett lokalt eller regionalt perspektiv. Förutom att det kan vara fråga om
bland annat mindre anläggningar för turism eller näringsverksamhet kan det också
handla om byggnader som inrymmer exempelvis bostäder, affärer eller andra
servicefunktioner. Enligt författningskommentaren bör det inte ställas orimligt höga
krav på utredning som visar att åtgärden långsiktigt bidrar till utvecklingen av
landsbygden. En övergripande bedömning får göras av hur den planerade åtgärden kan
bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten eller i bygden på längre sikt. Det bör dock
inte vara ett tillräckligt skäl för en dispens att uppförandet av en ny bebyggelse eller en
åtgärd tillfälligt skapar arbetstillfällen på orten eller i bygden (prop. 2008/09:119 s.
107).
Av propositionen framgår alltså att åtgärder som främjar landsbygdsutveckling bland
annat kan avse åtgärder som syftar till att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt
underlag för olika former av kommersiell och offentlig service. En genomgång av det
underlag som har legat till grund för Naturvårdsverkets genomförande av detta
uppdrag visar dock att det finns olika synsätt avseende begreppet
landsbygdsutveckling. Detta framgår bland annat av de regionala vägledningar som
flera länsstyrelser har tagit fram för tillämpningen av LIS-reglerna. I en av
vägledningarna beskrivs LIS som en möjlighet till utveckling liksom ett sätt att
förhindra tillbakagång. I en annan av vägledningarna kopplas utvecklingen snarare till
en förändring från ett lägre eller sämre tillstånd till ett högre och bättre. Vad som är
landsbygdsutveckling kan inte definieras på ett entydigt sätt utan att det riskerar att bli
ett stelt verktyg. Enligt Naturvårdsverkets bedömning handlar dock
landsbygdsutveckling i praktiken många gånger inte om en direkt utvecklande riktning
utan snarare om behov av bland annat personellt underlag för att behålla ett
kvarstående värde, för att till exempel inte förlora existerande service. Mot bakgrund
av det anser Naturvårdsverket att det som särskilt skäl även bör kunna beaktas en
åtgärds bidrag av mer uppehållande karaktär för landsbygden men att detta inte
kommer till tydligt uttryck i den nuvarande lydelsen av 7 kap. 18 d §.
Naturvårdsverket föreslår därför att bestämmelsen ändras i detta avseende och att det
därmed till den nuvarande lydelsen läggs till att det som särskilt skäl även får beaktas
en funktion av uppehållande karaktär för landsbygden.
Vad gäller nivån på den utredning som bör krävas avseende en åtgärds bidrag till
ekonomisk aktivitet på orten finns det i propositionen till de nuvarande reglerna viss
vägledning. Trots detta kan konstateras att de krav som ställs skiljer sig åt mellan olika
delar av landet och det är oklart om lagstiftarens avsikt att det inte bör ställas orimligt
höga krav på utredning har fått genomslag i praktiken. För att tillämpningen ska bli
mer enhetlig föreslår Naturvårdsverket därför att det direkt av lagtexten ska framgå
vilken styrka på utredning som krävs på så sätt att det ska anses föreligga särskilda
skäl för dispens om åtgärden ”kan antas” ha den åsyftade effekten.
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Mot bakgrund av detta föreslår Naturvårdsverket därmed att 7 kap. 18 d § första
meningen ska ändras på så sätt att det som särskilda skäl inom ett LIS-område får
beaktas om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd
kan antas bidra till eller upprätthålla utvecklingen av landsbygden.

7 kap. 18 d § andra meningen
Vid prövningen av dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med
tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder gäller enligt den nuvarande
lydelsen av 7 kap. 18 d § andra meningen att det som särskilda skäl får beaktas om
huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Även om
det särskilda skälet är tillämpligt endast inom områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge får man alltså med dagens regler inte beakta om ett strandnära läge för
ett enstaka en- eller tvåbostadshus bidrar till utvecklingen av landsbygden, även om
det skulle vara möjligt att visa det. Syftet med den bestämmelsen är att enstaka ny
bebyggelse ska utvecklas i ansamlingar istället för att spridas på många platser vid ett
vattenområde. I propositionen anges att det endast är i undantagsfall, huvudsakligen i
glest bebyggda delar av landet, som ett hus kan anses ligga i anslutning till ett
befintligt bostadshus om avståndet är tvåhundra meter. Vidare anges att avståndet i
större delen av södra Sverige i allmänhet bör vara klart mindre än så för att
bestämmelsen ska vara tillämplig (prop. 2008/09:119 s. 108). Naturvårdsverket ska
enligt regeringsuppdraget överväga om detta krav på anslutning till befintligt
bostadshus bör tas bort.
Om kravet på att enstaka en- eller tvåbostadshus måste uppföras i anslutning till ett
befintligt bostadshus tas bort skulle det även för dessa åtgärder krävas att det
strandnära läget för byggnaden ska bidra till utvecklingen av landsbygden. Det skulle
då för varje dispensprövning som rör ett enstaka en- eller tvåbostadshus behöva göras
en bedömning av den enskilda byggnadens bidrag till landsbygdsutvecklingen. Det
finns uppfattningar som hävdar att varje tillkommande byggnad är positiv för
utvecklingen av en glesbygdskommun. Men det kan också hävdas att ett enstaka eneller tvåbostadshus har så marginell påverkan på serviceunderlaget att den inte kan
anses långsiktigt bidra till landsbygdsutvecklingen. En enstaka byggnads påverkan på
serviceunderlaget är också beroende av faktorer som inte kan styras genom
författning. Det gäller t.ex. vilka som bor i huset eller i vilken omfattning och på vilket
sätt byggnaden används (Naturvårdsverket och Boverket, 2013, s. 87-88).
Det krav på närhet till befintligt bostadshus som finns idag tillsammans med
uttalandena i propositionen innebär att prövningen av om det finns särskilda skäl för
dispens för ett enstaka en- eller tvåbostadshus blir relativt enkel. Eftersom dessa
åtgärder inte behöver leva upp till det krav som gäller för övriga åtgärder om att bidra
till utvecklingen av landsbygden anser Naturvårdsverket att kravet på samlokalisering
i första hand bör ses som en lättnad. Naturvårdsverket och Boverket har tidigare utrett
konsekvenserna av att ta bort kravet på anslutning till befintligt bostadshus och har då
bland annat funnit att det i många fall sannolikt skulle bli svårt att visa att ett
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strandnära läge för en sådan åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden
(Naturvårdsverket och Boverket, 2013, s. 89). Det är alltså tveksamt om en sådan
ändring skulle utöka möjligheterna att bygga permanentbostäder, vilket är en aspekt
som det ska läggas särskilt fokus på enligt det nu aktuella regeringsuppdraget. För att
inte begränsa möjligheten att bygga enstaka en- eller tvåbostadshus inom LISområden anser Naturvårdsverket därför att samlokalisering även fortsättningsvis ska få
beaktas som särskilt skäl för dispens för sådana åtgärder.
Naturvårdsverket anser dock att det inte bör vara uteslutet att även för dessa åtgärder
kunna beakta om ett strandnära läge kan antas bidra till eller upprätthålla utvecklingen
av landsbygden. Även om det i de flesta fall sannolikt kan vara svårt att visa detta
föreslår Naturvårdsverket att den möjligheten ändå ska finnas då detta åtminstone i
någon mån skulle kunna utöka möjligheten att bygga bostäder i LIS-områden. Mot
den utökade möjligheten att bygga bostäder måste dock ställas risken för att enstaka
en- eller tvåbostadshus, med en sådan möjlighet, uppförs enskilt och utan direkt
koppling till befintlig bebyggelse. En sådan spridd bebyggelse innebär i allmänhet en
större inverkan på strandskyddets syften än om bebyggelsen utvecklas i ansamlingar.
Sådana negativa konsekvenser motverkas dock i viss mån genom övriga
begränsningar i LIS-regelverket. En förutsättning för att tillämpa det särskilda skälet i
7 kap. 18 d § är nämligen, liksom tidigare, att platsen ligger inom ett LIS-område. Att
ett område uppfyller kriterierna för vad som är ett LIS-område innebär att området i
sig bedöms vara sådant att lättnader kan komma i fråga utan att det hindrar att
strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. Vidare gäller enligt 7 kap. 26 §
miljöbalken att en dispens från strandskyddsbestämmelserna endast får ges om det är
förenligt med strandskyddets syften. Även om denna syftesprövning enligt förarbetena
ska påverkas av LIS-reglernas exploateringsinriktade karaktär (prop. 2008/09:119 s.
113) anser Naturvårdsverket att det ändå finns ett visst utrymme att beakta risken för
alltför spridd bebyggelse vid den bedömningen. Mot bakgrund av detta bedömer
Naturvårdsverket att den föreslagna ändringen kan genomföras utan att de värden som
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras.
Utöver detta bör det, såsom ovan angetts, som särskilda skäl för enstaka en- eller
tvåbostadshus även fortsättningsvis få beaktas närhet till befintligt bostadshus.
Naturvårdsverket anser dock att det finns skäl att förändra den nuvarande
formuleringen i 7 kap. 18 d § andra meningen. Vad gäller bestämmelsens nuvarande
lydelse ger den visserligen visst utrymme för tolkning när det gäller hur nära ett nytt
hus måste placeras i förhållande till ett befintligt hus för att det ska anses vara ”i
anslutning till”. I och med detta kan bedömningen anpassas utifrån förhållandena i
olika delar av landet. Genom förarbetsuttalandet om maximalt tvåhundra meter finns
dock en begränsning för hur stort tolkningsutrymmet är och av det underlag som har
legat till grund för Naturvårdsverkets genomförande av detta uppdrag framgår också
att detta förarbetsuttalande har bedömts hindrande, inte minst i de norra länen.
Bebyggelsestrukturen på landsbygden i de delarna av landet gör nämligen att gårdar
och hus sällan faller inom denna gräns (SOU 2015:108 s. 117). Liknande synpunkter
framfördes även vid det intressentmöte som har genomförts under detta uppdrag där
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representanter från en länsstyrelse i norra Sverige angav att syftet med strandskyddet
inte bedömdes påverkas negativt om avståndet mellan enskilda hus var något större i
vissa glesbebyggda områden om det följde bebyggelsestrukturen i övrigt.
Även om förarbetsuttalandet om maximalt tvåhundra meter gör att dispensprövningen
för enskilda en- eller tvåbostadshus blir enkel så har alltså detta samtidigt inneburit att
bestämmelsen kan vara svår att tillämpa i vissa delar av landet. Då fastslagna
avståndsbegränsningar inte heller kan anses nödvändiga för att motverka negativ
påverkan på strandskyddets syften anser Naturvårdsverket därför att det finns skäl att
förändra bestämmelsens lydelse vad gäller kravet på ”i anslutning till befintligt
bostadshus”. Att motverka spridd bebyggelse är dock ofta av stor vikt för att inte
strandskyddets syften ska äventyras på lång sikt och Naturvårdsverket anser därför att
en sådan intention även fortsatt bör finnas. Mot bakgrund av detta föreslår
Naturvårdsverket att det som särskilt skäl vid prövningen av dispens för att uppföra
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra
åtgärder får beaktas om huset eller husen avses att uppföras ”med närhet till” ett
befintligt bostadshus. Med detta begrepp avses i huvudsak detsamma som i den
nuvarande lydelsen av bestämmelsen. Avsikten är dock att i något större mån kunna ta
hänsyn till förhållandena på platsen och att kunna beakta skillnader mellan olika delar
av landet. En sådan förändring av bestämmelsens lydelse skapar även möjlighet till
nya motivtexter.
3.1.3
Författningskommentar
I första meningen anges vad man får beakta som särskilda skäl vid prövningen av en
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Vad som avses med att bidra till utvecklingen
av landsbygden motsvarar det som gällt enligt den tidigare lydelsen av 7 kap. 18 d §
miljöbalken. Till skillnad från bestämmelsens tidigare lydelse anges dock nu att det är
tillräckligt om det strandnära läget för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd ”kan antas” bidra till sådan utveckling. Det behöver alltså inte vara helt utrett
att åtgärden har en sådan effekt utan det får göras en övergripande bedömning av hur
den planerade åtgärden kan antas bidra på längre sikt. Till skillnad från den tidigare
lydelsen är det nu också möjligt att som särskilda skäl beakta om åtgärden kan antas
bidra till att upprätthålla landsbygdsutvecklingen. Med detta avses exempelvis
tillkomst av bostäder för att vidmakthålla underlag för att inte förlora olika former av
lokal eller regional service. Det kan alltså vara fråga om åtgärder som förhindrar en
försämring eller tillbakagång.
Ändringarna i andra meningen innebär att det, till skillnad från den tidigare lydelsen,
även för enstaka en- eller tvåbostadshus får beaktas om ett strandnära läge kan antas
bidra till eller upprätthålla utvecklingen av landsbygden. Ändringarna innebär även att
det nu får beaktas om sådana hus avses uppföras ”med närhet till” ett befintligt
bostadshus, istället för ”i anslutning till”. Begreppet ”med närhet till” motsvarar i
huvudsak det som gällt enligt den tidigare lydelsen av 7 kap. 18 d § andra meningen.
Avsikten med ändringen är dock att i något större mån kunna ta hänsyn till skillnader
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mellan olika delar av landet och till förutsättningarna på platsen. Bedömningen av om
ett hus avses uppföras med närhet till ett befintligt bostadshus får således göras från
fall till fall. Vad uttrycket ”med närhet till” innebär kan, beroende på förutsättningarna
på platsen och bebyggelsestrukturen i övrigt, skilja sig mellan olika delar av landet. I
glest bebyggda delar av landet kan ett större avstånd godtas än i mer tätbebyggda
delar. Syftet med bestämmelsen är, liksom den tidigare lydelsen, att ny bebyggelse bör
utvecklas i ansamlingar istället för att spridas på många platser vid ett vattenområde.
Det syftet bör fortfarande beaktas.

3.2

Förslag på ändring av 7 kap. 18 e §
miljöbalken

3.2.1

Författningsförslag

Nuvarande lydelse
Med område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen avses vid
tillämpningen av 18 d § ett område
som
1. är lämpligt för utvecklingen av
landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så
begränsad omfattning att
strandskyddets syften fortfarande
tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller
kustskärgårdsområde från
Forsmark till Klockestrand vid
Ångermanälven eller från
Skataudden vid Näskefjärden
till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren,
Siljan, Orsasjön, Skattungen,
Oresjön eller Oreälven mellan
Orsasjön och Skattungen, om
det råder stor efterfrågan på
mark för bebyggelse i området,
och
4. inte är ett kust- eller
kustskärgårdsområde från gränsen
mot Norge till Forsmark, utmed

Föreslagen lydelse
Med område för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen avses vid
tillämpningen av 18 d § ett område
som
1. är lämpligt för utvecklingen av
landsbygden och
2. är av ett sådant slag och har en
sådan omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses
långsiktigt.
Områden enligt första stycket får
endast ha en liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av större tätorter,
b) i ett kust- eller
kustskärgårdsområde från
Forsmark till Klockestrand vid
Ångermanälven eller från
Skataudden vid Näskefjärden till
gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren,
Siljan, Orsasjön, Skattungen,
Oresjön eller Oreälven mellan
Orsasjön och Skattungen, om det
råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse i området.
Områden enligt första stycket får inte
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Ölands kust eller i Ångermanland
från Klockestrand vid
Ångermanälven till Skataudden vid
Näskefjärden.
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § planoch bygglagen (2010:900) ska ge
vägledning vid bedömningen av om en
plats ligger inom ett sådant område
som avses i första stycket.
Översiktsplanen är inte bindande.

3.2.2

avse ett kust- eller
kustskärgårdsområde från gränsen mot
Norge till Forsmark, utmed Ölands
kust eller i Ångermanland från
Klockestrand vid Ångermanälven till
Skataudden vid Näskefjärden.
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § planoch bygglagen (2010:900) ska ge
vägledning vid bedömningen av om en
plats ligger inom ett sådant område
som avses i första stycket.
Översiktsplanen är inte bindande.

Skäl till förslaget

7 kap. 18 e § första stycket 2
Många kommuner upplever att LIS-systemet på grund av dess koppling till
översiktsplaneringen är för trubbigt och omständligt för att kunna tillämpa på ett
effektivt sätt. Eftersom man inte vet var eventuella exploateringsintressen kan tänkas
uppkomma upplevs det svårt att i översiktsplaneringen peka ut tydligt geografiskt
avgränsade områden i översiktsplaneringen. Att peka ut lämpliga
exploateringsområden i en översiktsplan upplevs särskilt svårt i landsbygdsområden
utan bebyggelsetryck.
Inom ramen för detta uppdrag har Naturvårdsverket övervägt förfaranden som
möjliggör att systemet blir mer flexibelt för behov som är svåra att förutse vid en
översiktsplanering. Naturvårdsverket har då övervägt om LIS-frågorna lämpligen bör
hanteras på något annat sätt än genom översiktsplaneringen. Det har även övervägts
om flexibiliteten kan ökas inom ramen för översiktsplaneprocessen genom att
kommunen, istället för geografiskt utpekade områden, anger LIS-områden genom
kriterier i översiktsplanen. Mot bakgrund av de negativa konsekvenser som
förändringar i linje med dessa överväganden har bedömts medföra anser
Naturvårdsverket dock att den nuvarande ordningen med LIS-systemets koppling till
översiktsplaneringen bör bibehållas. Av samma skäl anser Naturvårdsverket att det
inte heller är lämpligt att ersätta geografiskt angivna LIS-områden med ickegeografiska kriterier (se mer om Naturvårdsverkets överväganden i kapitel 6).
Naturvårdsverket anser dock att det krav som uppställs i den nuvarande lydelsen av
7 kap. 18 e § första stycket 2 på att ett LIS-område ska ha en ”begränsad omfattning”
kan leda till att LIS-områden anges på ett så snävt sätt att det begränsar LIS-verktyget
mer än vad som är nödvändigt för att tillgodose strandskyddets syften. Ett sådant krav
kan också innebära att detaljeringsgraden vid angivande av LIS-områden blir sådan att
den allt för mycket avviker från annan mer övergripande planering som
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översiktsplanen omfattar. Därutöver kan detta leda till pedagogiska problem eftersom
en detaljerad avgränsning kan göra att det framstår som att lämpligheten av området är
helt utklarad i översiktsplanen (Länsstyrelserna, 2015, s. 14). Naturvårdsverket anser
därför att kravet på ”begränsad omfattning” istället bör ändras till att LIS-områden ska
ha ”en sådan omfattning” att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.
Detta innebär att omfattningen av LIS-områdena får styras av strandskyddets syften
och att storleken på områdena därmed kan variera på ett tydligare sätt än vad som
framgår av det nuvarande regelverket. Hela det angivna området ska i sig vara
lämpligt för utvecklingen av landsbygden och kommunen måste alltså även med den
föreslagna ändringen göra en genomtänkt planering i det avseendet. Vid bedömningen
av om området har en sådan omfattning att strandskyddets syften fortfarande kan
tillgodoses långsiktigt bör det dock, utifrån hur stor efterfrågan det är på mark för
bebyggelse i området, kunna beaktas hur omfattande exploatering som sammantaget
kan förväntas ske. I områden där det inte finns god tillgång till oexploaterade stränder,
eller där det finns ett högt bebyggelsetryck, krävs det sannolikt att LIS-områdena har
en mer snäv omfattning för att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses. I områden
med lågt bebyggelsetryck och god tillgång till orörda stränder bör det istället finnas
utrymme för att LIS-områden kan ha en större omfattning utan att det förhindrar att
strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. I sådana områden kan det också finnas
utrymme för ett större antal LIS-områden än vad som kan antas ianspråktas under en
översiktsplaneperiod. Risken för kumulativa effekter måste dock beaktas.
Att ett LIS-område inte behöver vara av begränsad omfattning kan innebära att
bedömningen av ett områdes lämplighet och påverkan på strandskyddets syften blir
mer komplicerad. Hur omfattande utredningar som i översiktsplaneskedet behövs för
denna bedömning får dock avgöras från fall till fall. Liksom tidigare ska
översiktsplanen ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett LISområde. Normalt bör det inte finnas anledning att frångå den bedömning som
kommunen har gjort genom redovisningen i översiktsplanen, särskilt om länsstyrelsen
i sitt granskningsyttrande inte har anmärkt mot redovisningen (prop. 2008/09:119 s.
58). Eftersom en översiktsplan endast är vägledande är det dock först vid prövningen
av ett enskilt ärende som det avgörs om en plats ligger inom ett område som uppfyller
kriterierna i 7 kap. 18 e §. Styrkan i den vägledning som översiktsplanen kan ge vid
bedömningen av om en plats ligger inom ett LIS-område kan då variera bland annat
beroende på hur omfattande underlag som har legat till grund för utpekandet. Många
gånger görs mer detaljerade utredningar, exempelvis vad gäller påverkan på djur- och
växtliv, i samband med prövning av dispens för en åtgärd eller upphävande av
strandskydd i en detaljplan. Detta gör att en del LIS-områden redan med dagens regler
faller bort i samband med att detaljerade utredningar görs (Länsstyrelserna, 2015, s.
14). Om LIS-områden, såsom föreslagits, inte behöver ha en begränsad omfattning
kan det antas att det blir mer vanligt förekommande att LIS-områdenas lämplighet inte
är helt utredda i översiktsplaneprocessen. Naturvårdsverket bedömer dock att dessa
konsekvenser inte är så påtagliga att det inte finns skäl att införa en möjlighet till mer
lokalt anpassad omfattning av LIS-områden.
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7 kap. 18 e § andra stycket
Avseende den begränsning som enligt den nuvarande lydelsen av 7 kap. 18 e § första
stycket 3 gäller i eller i närheten av tätorter framgår av förarbetena att LIS kan
användas för tätortsutveckling i landsbygdsområden så till vida detta inte hindrar att
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Däremot anges att det inte
bör vara möjligt att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i de
delar av de tre storstadsområdena som karaktäriseras av tätbebyggelse och i andra
större tätortsområden, bl.a. länscentra, där det inte finns god tillgång till orörda
stränder (prop. 2008/09:119 s. 64). Dessa förarbetsuttalanden talar för att det redan
idag finns relativt stora möjligheter att använda LIS i och omkring de flesta tätorter så
till vida området har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Under
utredningens gång har det dock påtalats att det kan finnas en pedagogisk svårighet när
det gäller att betrakta även mindre tätorter i en kommun som landsbygdsområden där
LIS-reglerna kan användas och att begränsningen därför kan ha lett till en restriktivare
tillämpning än vad lagstiftaren avsett. Någon heltäckande bild över hur stor
begränsningen är i praktiken har dock inte kunnat tas fram inom ramen för detta
uppdrag.
Det femte särskilda skälet i 7 kap. 18 c § miljöbalken avseende angeläget allmänt
intresse används i viss utsträckning i större tätorter för att möjliggöra tätortsutveckling
i de fall detta inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. I mindre tätorter på
landsbygden har det dock påtalats att det femte särskilda skälet är svårt att tillämpa
eftersom ett angeläget allmänt intresse i form av tätortsutveckling ofta förutsätts
handla om större projekt medan tätortsutveckling i mindre orter ofta är av mer
småskalig karaktär och sker genom succesiv exploatering (Länsstyrelserna, 2015, s.
12). Att utrymmet för att tillämpa det femte särskilda skälet för tätortsutveckling på
landsbygden ofta är litet kan göra att behovet av att använda LIS-reglerna för sådan
tätortsutveckling blir desto större.
Genom vägledning kan det vara möjligt att förtydliga hur den begränsning som enligt
den nuvarande lydelsen av 7 kap. 18 e § första stycket 3 gäller i eller i närheten av
tätorter bör tillämpas. På så sätt kan det gå att komma till rätta med de pedagogiska
problem som begränsningen är förknippad med. För att tydliggöra och minska den
begränsning som ändå finns anser dock Naturvårdsverket att det även är lämpligt att i
bestämmelsen specificera vilken typ av tätort som ska omfattas av begränsningen.
Eftersom tillgången till oexploaterade stränder i allmänhet får anses vara av särskilt
stor betydelse i närheten av större tätorter anser Naturvårdsverket att det fortsatt bör
finnas en restriktivitet mot att använda LIS i sådana områden. Det är inte heller för
sådana områden som LIS-systemet främst är avsett utan behovet av att stimulera
landsbygdsutveckling anses framförallt finnas i de landsbygdsområden som inte är
belägna i närheten av stora tätorter (prop. 2008/09:119 s. 63). Vad gäller mindre
tätorter på landsbygden ser Naturvårdsverket vidare att LIS-systemet har potential att
bidra till en faktisk utveckling av landsbygden och att det därför främst är i sådana
områden som LIS bör främjas. Mot bakgrund av detta anser Naturvårdsverket att den
restriktivitet som enligt den nuvarande lydelsen gäller i eller i närheten av tätorter bör
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specificeras gälla för ”större tätorter”. Möjligheterna att tillämpa LIS-reglerna i övriga
tätorter får istället styras av de övriga bedömningsgrunderna i 7 kap. 18 e §. En sådan
förändring kan, enligt Naturvårdsverkets mening, bidra till att utöka möjligheterna att
bygga permanentbostäder i sådana tätorter som inte kan anses vara ”större tätorter”.

Bestämmelsens nya styckesindelning
För att underlätta läsbarheten av 7 kap. 18 e § föreslår Naturvårdsverket en ny
styckesindelning. Ordalydelsen behöver i viss mån också anpassas efter den nya
styckesindelningen.

3.2.3
Författningskommentar
Bestämmelsen motsvarar i huvudsak det som gällt enligt den tidigare lydelsen men har
en ny styckesindelning. I det första stycket anges vad som avses med ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Samtliga kriterier i första stycket ska vara
uppfyllda för att det ska vara fråga om ett område för landsbygdsutveckling i
strandnära läge. Av första punkten följer att man vid bedömningen måste kunna
konstatera att det rör sig om ett område som verkligen lämpar sig för en
landsbygdsutveckling med sådana byggnader, verksamheter och annat som anges i 18
d §. Detta innebär ingen skillnad i förhållande till vad som har gällt tidigare. Liksom
tidigare ska det också, enligt den andra punkten, vara fråga om ett område som är av
ett sådant slag att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Det
betyder, liksom tidigare, en begränsning i kvalitativt hänseende. Den andra punkten
har dock ändrats avseende den begränsning som gäller i kvantitativt hänseende. Av
den andra punkten följer nu att det ska vara fråga om ett område som är av sådan
omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Detta innebär
att områdenas omfattning får styras av strandskyddets syften och att storleken på
områdena därmed kan variera beroende på strandskyddsområdenas utbredning och
karaktär i varje kommun. Förhållandena i angränsande kommuner bör även beaktas.
Hur stor del av en kommuns samlade strandskyddsområden som kan omfattas av LIS
får således avgöras från fall till fall, strandskyddets syften ska dock fortfarande
tillgodoses långsiktigt. Avsikten får inte vara att allmänt försvaga strandskyddet. Vid
bedömningen av om omfattningen är sådan att strandskyddets syften fortfarande kan
tillgodoses långsiktigt bör det dock, utifrån hur stor efterfrågan det är på mark för
bebyggelse i området, kunna beaktas hur omfattande exploatering som sammantaget
kan förväntas ske. I områden med lågt bebyggelsetryck och mycket god tillgång till
orörda stränder bör det således finnas utrymme för att områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge är av större omfattning och antal utan att det
förhindrar att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. I områden där det inte
finns god tillgång till oexploaterade stränder eller där det finns ett högt
bebyggelsetryck krävs det istället att områden för landsbygdsutveckling i strandnära
läge har en mer snäv omfattning för att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses.
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I andra stycket anges nu den begränsning som gällt enligt tredje punkten i
bestämmelsens tidigare lydelse. Bestämmelsen innebär, liksom tidigare, att områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen endast får ha en liten betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften i de angivna områdena. I dessa områden ska det
således råda en mer restriktiv syn. Till skillnad från tidigare anges nu i punkten a) att
begränsningen gäller i eller i närheten av ”större tätorter”. I detta begrepp ingår
exempelvis storstadsområden, länscentra och andra större tätortsområden. Vad som är
en stor tätort är dock inte definierat utan det får göras en bedömning från fall till fall
utifrån bland annat invånarantal, exploateringstryck och de regionala förutsättningarna
i olika delar av landet.
I det tredje stycket anges det som gällt enligt fjärde punkten i den tidigare
bestämmelsens första stycke. I det fjärde stycket anges detsamma som i det tidigare
andra stycket.

3.3

Förslag till övergångsbestämmelser

3.3.1
Författningsförslag
1. Denna lag träder i kraft den xx xx 2018.
2. Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som angetts i översiktsplan
enligt äldre bestämmelser ska gälla som om de antagits enligt nu gällande
bestämmelser.
3. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om dispens eller upphävande enligt 18 d §
som har inletts före den xx xx 2018.

3.3.2
Författningskommentar
Enligt första punkten träder lagen i kraft den xx xx 2018.
Enligt andra punkten ska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
innan lagens ikraftträdande har pekats ut i en översiktsplan gälla som om de har
antagits enligt de nya bestämmelserna. För prövning av upphävande av eller dispens
från strandskyddet för åtgärder inom sådana områden kommer den nya lydelsen av
7 kap. 18 d § att tillämpas för ärenden som har inletts efter den xx xx 2018. Även om
kommunen i en översiktsplan har pekat ut områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen utifrån förutsättningarna i de äldre bestämmelserna kan områdenas
lämplighet för landsbygdsutveckling inte anses påverkas på något avgörande sätt av de
förändringar som har trätt i kraft avseende vad som får beaktas som särskilda skäl.
Den tredje punkten innebär att ärenden om upphävande av eller dispens från
strandskyddet inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som har
inletts före den xx xx 2018 ska prövas enligt äldre bestämmelser.
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4

Bakgrund

4.1

Kort om strandskydd och LIS

År 1950 tillkom en provisorisk strandlag (1950:639) som följdes av 1952 års strandlag
(1952:382). Strandlagen gav länsstyrelsen möjlighet att utse områden med
strandskydd för att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv.
Strandlagen ersattes av naturvårdslagen (1964:822). Det generella strandskyddet kom
till 1975 och sträcker sig 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land vid havet,
insjöar och vattendrag. Strandskyddet innebär i korthet ett förbud mot att bygga inom
strandskyddsområdet. Strandskyddets syften är att långsiktigt 1) trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 2) bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Det
senare syftet tillkom genom en ändring i naturvårdslagen 1994 (prop.1993/94:229).
Strandskyddsbestämmelserna överfördes till miljöbalken 1999.
Strandskyddet har idag stor betydelse för att uppnå flera av Sveriges miljökvalitetsmål
och friluftsmål. Strandskyddsområden utgör en viktig del av den gröna infrastrukturen
och förser oss med en rad ekosystemtjänster vad gäller till exempel rekreation,
biologisk mångfald och vattenrening.
År 2009-2010 trädde nya regler för strandskyddet i kraft. Bland annat infördes
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Inriktningen var att
utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i hela
Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt skydd av
strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras (prop. 2008/09:119).
LIS-reglerna innebär att det inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen gäller vissa lättnader i strandskyddet. Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för
att ett område ska anses som ett LIS-område framgår av 7 kap. 18 e § miljöbalken.
Kommunerna ska enligt 3 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) i sin översiktsplan
peka ut områden som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling och vid
bedömningen av om en plats ligger inom ett LIS-område ska översiktsplanen ge
vägledning. Om ett område uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § miljöbalken kan sedan
det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas (7 kap. 18 d § miljöbalken), för
att ge dispens från strandskyddet eller för att upphäva strandskyddet i detaljplan. I
vissa delar av Sverige, framförallt längs västkusten och södra delen av östkusten får
dock LIS-reglerna inte tillämpas. I andra delar av landet, såsom i tätorter och vid de
största sjöarna, ska kommunerna vara restriktiva med LIS-områden.
För att få dispens eller kunna upphäva strandskyddet enligt LIS-reglerna ska den sökta
åtgärden inom LIS-områden bidra till landsbygdsutveckling, exempelvis genom att
åtgärden bidrar till arbetstillfällen eller befintligt serviceunderlag. Om åtgärden
handlar om uppförande av enstaka en- eller tvåbostadshus sker bedömningen inte
utifrån om huset bidrar till landsbygdsutveckling, istället behöver endast avstånd till
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befintligt bostadshus beaktas. Särskilda skäl för dispens föreligger för ett
tillkommande en- eller tvåbostadhus inom LIS-områden om de byggs i anslutning till
ett befintligt bostadshus. Dispens får endast ges om det är förenligt med
strandskyddets syften (7 kap. 26 § miljöbalken).

4.2

Om hur LIS har fungerat

4.2.1
Tidigare utredningar om LIS
Naturvårdsverket och Boverket redovisade 2013 ett regeringsuppdrag som var en
utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de strandskyddsregler som trädde
ikraft 2009 och 2010. I uppdraget ingick att analysera tillämpningen och utfallet av
LIS-reglerna. I redovisningen av uppdraget framförde Naturvårdsverket och Boverket
bland annat att det var för tidigt att avgöra om LIS-reglerna lett till
landsbygdsutveckling. Genom uppgifter från kommuner och länsstyrelser kunde dock
konstateras att landsbygdsutveckling definieras och tolkas på olika sätt och att LIS inte
upplevdes som tillräckligt flexibelt. Många kommuner upplevde svårigheter i att peka
ut och avgränsa LIS-områden. Av redovisningen framgår också att det främst var
bostäder och fritidshusbebyggelse som varit i fokus inom LIS-områden. Det
framfördes även att det fanns en risk att kommunerna fokuserar allt för mycket på
landsbygdsutveckling i strandnära lägen framför landsbygdsutveckling i ett vidare
regionalt perspektiv (Naturvårdsverket och Boverket, 2013).
Strandskyddsdelegationen tillsattes 2013 och hade i uppdrag att vara en arena för
erfarenhetsutbyte och dialog samt utföra och samordna en informations- och
kunskapsinsats kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. I delegationens
slutbetänkande (SOU 2015:108) konstateras bland annat att LIS-reglerna kan ge
avsedda lättnader och skapa förutsättningar för attraktivt boende och lokalt
entreprenörskap. Ett underifrånperspektiv med bred uppsökande medborgardialog och
involvering av olika kompetenser hos såväl kommun som länsstyrelse beskrivs som
särskilt viktigt vid framtagande av LIS-områden. Delegationen identifierar även
svårigheter med LIS-reglerna och deras tillämpning. De geografiska begränsningar för
var LIS-verktyget får användas beskrivs som förhållandevis svepande. Delegationen
anser att det kan finnas områden där LIS-verktyget inte får användas, men där de
lokala förutsättningarna i övrigt överensstämmer med motiven till lättnader genom
LIS och att en geografisk begränsning av LIS kan vara motiverat, men i högre grad
bör beakta platsspecifika förutsättningar. Strandskyddsdelegationen lyfter problemet
att det är svårt att i översiktsplaneringen förutse var landsbygdsutveckling i form av
småföretagande och lokalt engagemang kommer uppstå, att LIS-verktyget då kan
upplevas som allt för stelbent. Delegationen skriver också om möjligheten att använda
LIS som skäl för dispens även utanför i översiktsplanen utpekade LIS-områden. Att
som komplement kunna använda LIS även utan föregående fysisk planering anges
innebära ökad flexibilitet. De framför även att begränsningen att enstaka bostadshus
inom LIS-områden endast får uppföras upp till 200 meter från befintliga hus kan vara
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mer relevant i mer bebyggda landsbygder och mindre relevant i glesbygder med
många och stora obebyggda ytor.
Länsstyrelserna har sedan 2012 haft ett årligen återkommande regleringsbrevsuppdrag
att bland annat analysera vilket genomslag LIS-reglerna har fått i kommunernas planoch byggverksamhet. Länsstyrelserna anförde i sin redovisning för 2015 bland annat
att genomförandet av åtgärder inom LIS-områden inte har gått i den takt som
kommunerna har önskat, att många kommuner har förbisett att föreslå LIS-områden
när sjöar eller vattendrag inte är den främsta attraktionen samt att LIS-reglerna inte har
varit en mirakelkur för landsbygden, men att reglerna ändå fyller en viktig roll för
landsbygdens exploateringsmöjligheter, att LIS inneburit en välkommen
kompensation för landsbygden i förhållande till övriga särskilda skäl för
dispens/upphävande. Länsstyrelserna pekar vidare på ett antal oklarheter och problem
i tillämpningen av LIS-reglerna, exempelvis att reglerna ger utrymme för olika
tolkningar, att det saknas en definition av landsbygdsutveckling, att bevisbördan för
att en viss åtgärd ska anses leda till landsbygdsutveckling är oklar, att länsstyrelserna
ställer olika krav på kommunerna i samband med tillämpningen av LIS, att det är
osäkert hur gränsen mot enskilda intressen ska dras när LIS-områden ska pekas ut i en
översiktsplan, om klimatfrågan kan vara en faktor som bör beaktas när LIS-områden
pekas ut och vilka möjligheter det finns att åberopa LIS-reglerna utan stöd i en
översiktsplan.
4.2.2
LIS-statistik
Många kommuner har redan pekat ut LIS-områden inom sin översiktsplanering. Vid
utgången av 2016 hade 133 översiktsplaner eller tillägg till översiktsplaner med
angivna områden för LIS antagits. Figur 1 visar antal översiktsplaner eller tillägg till
översiktsplaner med LIS-områden som antagits respektive år.
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Figur 1. Antal översiktsplaner eller tillägg till översiktsplaner med angivna områden för LIS som
antagits respektive år. Totalt antal vid utgången av 2016 var 133. Källa: Boverket 2017.
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Under flera år har kommuner, länsstyrelser, kommunala samverkansorgan och
regionala självstyrelseorgan kunnat söka bidrag från Boverket för planeringsåtgärder
för att kartlägga om det finns lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen inom kommunerna. Stödet har nu avvecklats och de sista utbetalningarna
gjordes under 2016. Tabell 1 visar antal utbetalningar som gjorts samt utbetalat belopp
under respektive år som stödet funnits. Sammanlagt har 12,9 miljoner kronor betalats
ut.
Tabell 1. Stöd till planeringsåtgärder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 1. Källa: Boverkets
årsredovisningar 2014, 2015, 2016.
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Antalet åtgärder som beviljats dispens med tillämpning av det särskilda skälet för LIS
(7 kap. 18 d § miljöbalken) har ökat. Figur 2 visar antalet gånger kommunerna har
tillämpat det särskilda skälet för LIS för åtgärder som beviljats dispens under
respektive år. Antalet understiger 5 % av det totala antalet åtgärder som kommunerna
beviljat dispens för varje år (ca 1,5 % 2011 och 4,7 % 2016).
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Figur 2. Antalet gånger kommunerna har tillämpat det särskilda skälet för LIS (7 kap. 18 d § mb) för
åtgärder som beviljats dispens. (Det totala antalet kommunalt beslutade strandskyddsdispenser 2016
var 4870 stycken för sammanlagt 6280 åtgärder.) Källa: Naturvårdsverket.

2016 toppar Västerbotten (53), Jämtland (50), Dalarna (45) och Värmland (41) listan
över antalet åtgärder som beviljats dispens med tillämpning av LIS-skälet, medan ett
län som Stockholm visar noll åtgärder med hänvisning till LIS. Detta kan initialt tala
1

Stöd har lämnats enligt förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som trädde i kraft 1 oktober 2012.
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för att verktyget appliceras i de län där landsbygdsutveckling är aktuellt. Enligt
länsstyrelserna kan länen delas in i tre lika stora grupper med avseende på hur många
LIS-dispenser som medgivits: i en grupp har inga LIS-dispenser beviljats, i den andra
har enstaka medgivits och i den tredje gruppen har många dispenser kunnat medges
(Länsstyrelserna, 2015, s 11).
Ovanstående figurer visar att nuvarande bestämmelser för LIS har tillämpats i allt
större utsträckning, se vidare avsnitt 6.1.

4.3

Synpunkter från intressentmöte

Naturvårdsverket har under genomförandet av detta uppdrag bjudit in nationella
myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och NGO:s till ett intressentmöte (se
även 5.2). Nedan redogörs för synpunkter på LIS som deltagarna framförde,
redogörelsen är dock inte heltäckande.

Utpekande i översiktsplanen
En av huvudfrågorna på mötet var LIS-bestämmelsernas koppling till kommunens
översiktsplan. Flera deltagare ansåg att översiktsplanen ger en god helhetssyn över
kommunens bebyggelseutveckling och att översiktsplaneprocessen är den
demokratiska process där frågorna om lämpliga LIS-områden kan diskuteras och
förankras såväl med medborgarna som med andra myndigheter. Mot detta kan ställas
att översiktsplanering är en resurskrävande process, att det är svårt att på
översiktsplanenivå peka ut de områden där intresse för boende och/eller verksamhet
kan uppstå, att områdena snabbt kan bli inaktuella och att utpekande ändå inte är en
garanti för kommande dispens. Översiktsplanen uppfattas som ett alltför oprecist
verktyg då ianspråktagandet av byggmöjligheter i stor utsträckning är beroende av
enskilda markägares behov vid denna tidpunkt. Kravet på att först ta fram ett tillägg
till översiktsplanen eller en ny översiktsplan för att ange nya LIS-områden ansågs
också som ett stort hinder.
Vid intressentmötet diskuterades möjliga lösningar på den angivna problematiken.
Några förslag som kom upp handlade om att införa en valmöjlighet för kommunerna
att antingen ange LIS-områden i en översiktsplan eller ”på annat likvärdigt sätt”.
Andra förslag handlade om att göra utpekandet av LIS-områden mer flexibelt genom
att i översiktsplanen eller i ett politiskt antaget policydokument ange kriterier för LISområden istället för, eller som alternativ till, geografiskt utpekade områden i
översiktsplanen. Detta skulle kunna kombineras med angivande av sådana områden
som anses olämpliga för LIS. Några förslag handlade om att i översiktsplanen göra en
indelning av kommunen i zoner efter hur stort exploateringstrycket är och att för
respektive zon ange generella kriterier för vad ett specifikt område ska uppfylla för att
anses vara ett LIS-område i en senare prövning. Länsstyrelsens uppgift i samband med
översiktsplanesamrådet skulle då bland annat vara att bevaka att de av kommunen
angivna kriterierna är tillräckliga för att tillgodose strandskyddets syften och att den
sammanlagda arealen där LIS-reglerna skulle kunna tillämpas inte blir för stor. Vid
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mötet framfördes även tankar om att kommunen, efter att en översiktsplan antagits
med utpekade LIS-områden, genom ett enklare förfarande skulle kunna lägga till
ytterligare områden utan att behöva revidera översiktsplanen.

Begreppen landsbygd, landsbygdsutveckling och tätort
En annan fråga som diskuterades var hur termerna landsbygd, landsbygdsutveckling
och tätort fungerar i LIS-sammanhang och om de styr så att ny bebyggelse hamnar på
”rätt ställen”. Generellt ansåg deltagarna på mötet att det var bra med en flexibilitet i
begreppen då dessa begrepp har olika innebörd i olika delar av landet. Det framfördes
att begreppen fungerar bra i anslutning till mindre tätorter och tätorter i landsbygd.
Samtidigt angavs att det rådde stor osäkerhet kring begreppen, att det skapade
oförutsägbarhet, skilda tolkningar mellan länsstyrelse och kommun och ledde till
rättsosäkerhet.
Det efterfrågades tydligare skrivningar från nationell nivå om landsbygdsbegreppet
och landsbygdsutveckling i detta sammanhang och att dessa skrivningar sedan
regionaliseras av länsstyrelser eller regioner. Kommunen bör sedan beskriva vilken
typ av utveckling som önskas i olika områden.
Särskilt lyftes behovet av att kunna tillämpa LIS inom mindre tätorter och i tätorter
generellt med stagnerande eller minskande befolkning. Frågan om tillämpning av LIS
inom skärgårdsområden ansågs också angelägen och det ansågs finnas ett behov av
förändring av de bestämmelserna. Det framkom också synpunkter på att det behöver
ges en realistisk bild av vad LIS-reglerna kan åstadkomma vad gäller
landsbygdsutveckling och att LIS måste ses som ett verktyg i kommunernas övriga
planering av mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling.

Resurseffektivitet, tillämpning och rättsäkerhet
På mötet diskuterades även om LIS-reglerna är resurseffektiva, tillämpningsvänliga
och rättssäkra. Det framkom att syftet med LIS-bestämmelserna ansågs bra och att de
är effektiva om LIS-områdena planeras till rätt platser. Samtidigt uppfattas LIStillämpningen som resurskrävande för såväl kommun som enskilda.
Underifrånperspektivet ansågs viktigt vid utpekande av LIS, men det träffar ändå inte
alltid rätt. Starka markägare kan ha resurser att driva utpekande vilket medför att
likabehandling frångås. Det kan vara svårt för den enskilde att förstå tillämpningen
och varför processerna tar så lång tid. Utredningsbördan för den enskilde uppfattas
som ett problem som även skulle kunna öka om generella kriterier tillämpas vid
utpekandet. Behovet och nivån på utredningar vid exempelvis byggande av en- och
tvåbostadshus behöver minskas/diskuteras.
Tillämpningen ansågs av en del ha blivit restriktivare än lagstiftarens intentioner. Det
lyftes även fram att länsstyrelserna gör olika bedömningar och att de har stort
inflytande genom överprövningen. Det framfördes att enbart generella kriterier för
LIS-områden skulle kunna försvåra kontrollen av att strandskyddets syften långsiktigt
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tillgodoses. Ett par deltagare menade att LIS-bestämmelserna har gjort
strandskyddslagstiftningen svårförstådd och svåröverskådlig och att hela
strandskyddslagstiftningen behöver ses över.
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5

Uppdraget, genomförande och
avgränsningar

5.1

Uppdraget

”Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att se över reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge i miljöbalken och plan- och bygglagen
(2010:900). Naturvårdsverket ska även föreslå de författningsändringar och eventuella
andra åtgärder som behövs för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden
med god tillgång till stränder. Boende och arbetstillfällen är en viktig del för
landsbygdens utveckling. De värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att
skydda, bl.a. allemansrättslig tillgång till strandområden, ska inte äventyras. Särskilt
fokus ska läggas på att utöka möjligheterna att bygga permanentbostäder.
Förslag om ändringar i regelverket ska lämnas i form av författningsförslag och
författningskommentarer. Till författningsförslagen ska det finnas en
konsekvensutredning som ska utformas i enlighet med 6-8 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)
senast den 31 augusti 2017.”
Uppdraget finns att läsa i sin helhet i Bilaga 1.

5.2

Genomförande

Intressentmöte
Under uppdragets genomförande har Naturvårdsverket träffat myndigheter och
intressenter. Mötet hölls den 29 maj 2017 på Naturvårdsverket. Vid mötet deltog
nationella myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och NGO:s, sammantaget
var det ett 30-tal personer. Myndigheter och intressenter har även haft möjlighet att
lämna in synpunkter skriftligen.
De övergripande frågorna som mötet hade fokus på var:
• Ska LIS pekas ut i översiktsplanen?
• Förhållandet mellan LIS och termerna landsbygd, landsbygdsutveckling och
tätort – hur får vi rätt åtgärder på rätt ställen?
• Hur blir LIS-reglerna resurseffektiva, tillämpningsvänliga och samtidigt
rättssäkra?
Synpunkter som framkom redovisas i avsnittet 4.3 och tas även upp under andra
rubriker i rapporten. Naturvårdsverket vill tacka dem som har medverkat och
konstruktivt bidragit med synpunkter.
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Projektets genomförande
I ett tidigt skede uppdrog Naturvårdsverket till Enetjärn Natur AB, Johanna Ersborg
med flera, att ta fram ett underlagsmaterial som bland annat beskrev möjliga
författningsförändringar som ytterligare främjar landsbygdsutveckling.
Boverket, särskilt genom Hanna Olin Petersson, har medverkat vid flertalet
arbetsgruppsmöten. Naturvårdsverket vill tacka för konstruktiva bidrag till vårt arbete.
Den arbetsgrupp som har arbetat med redovisningen har bestått av Lisa Forsberg,
Cecilia Persson, Egon Enocksson och Marie Larsson, projektledare för uppdraget.

5.3

Avgränsningar

Vid starten av uppdraget hade Naturvårdsverket och regeringskansliet (N- och Mdepartementen) en muntlig dialog om uppdraget. Uppdraget till Naturvårdsverket är en
del av regeringens 22-punktersprogram för att öka bostadsbyggandet i Sverige. Syftet
med uppdraget är att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med god
tillgång till stränder, med fokus på möjligheterna att bygga permanentbostäder. Vid
den muntliga dialogen om uppdraget framgick att regeringskansliet först och främst
var intresserade av författningsförändringar för att åstadkomma detta syfte.

LIS-reglerna
Naturvårdsverket har inte kunnat entydigt definiera orden landsbygd,
landsbygdsutveckling och tätort men har fört ett resonemang om dessa begrepp, se
bland annat avsnitt 6.3. Avsaknaden av en definition anses av många intressenter
bidragande till osäkerheter i tolkningen av regelverket. I proposition 2008/09:119 s. 62
finns en genomgång av olika definitioner av begreppen och varför det är en nackdel att
försöka definiera dem. Det finns dock ett fortsatt tryck från intressenterna att definiera
och utveckla begreppen.

Permanentbostäder och näringsverksamheter
Enligt regeringens uppdrag ska Naturvårdsverket föreslå de ändringar som behövs för
att utöka möjligheterna att bygga permanentbostäder. Syftet med LIS-regelverket är
dock inte i första hand att underlätta byggandet av bostäder utan att möjliggöra en
utveckling av landsbygden. Fler bostäder, och då främst permanentbostäder, kan bidra
till att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av
kommersiell och offentlig service, och på så vis bidra indirekt till
landsbygdsutveckling. Det går dock inte att styra eller begränsa användningen av en
bostad till permanentbostad eller fritidshus, varken genom LIS-instrumentet eller
genom plan- och bygglagen. Vidare får bättre förutsättningar för näringsverksamheter
anses vara minst lika viktigt för att främja utvecklingen av landsbygden. Utifrån detta
har Naturvårdsverket i sitt arbete fokuserat främst på syftet att främja
landsbygdsutveckling, vilket har inkluderat såväl bostäder som olika typer av
verksamheter.
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Allmänt
Naturvårdsverket har inom ramen för detta uppdrag inte tagit in ny statistik om
landsbygdsutveckling i strandnära läge utan skrivelsen bygger på sedan tidigare
publicerat bakgrundsmaterial. Statistiken kommer från Boverket och
Naturvårdsverket, merparten publicerat på myndigheternas webbplatser.
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6

Överväganden

6.1

LIS-reglernas utfall i förhållande till
utvecklingsbehovet för landsbygden

Enligt uppdraget ska Naturvårdsverket redovisa vilket utfall reglerna har fått i
förhållande till utvecklingsbehovet för landsbygden i de enskilda länen och i landet
som helhet.
Någon heltäckande bild av i vilken utsträckning LIS-reglerna har lett till
landsbygdsutveckling har inte tagits fram inom ramen för detta uppdrag. Vilket utfall
reglerna kan anses ha fått i förhållande till utvecklingsbehovet i de enskilda länen och
i landet som helhet kan till viss del även bero på vilka förväntningar som har funnits
på LIS-reglernas möjlighet att bidra till landsbygdsutveckling. Enligt
Naturvårdsverkets mening bör LIS-reglerna endast ses som en komponent, bland flera,
som kan främja landsbygdsutveckling. Om man vill främja landsbygdsutveckling och
underlätta för byggandet av fler permanentbostäder på landsbygden behövs sannolikt
även andra incitament än lättnader i strandskyddet.
Av den statistik som har redovisats i avsnitt 4.2.2 framgår att de nuvarande LISreglerna har tillämpats i allt större utsträckning sedan reglerna infördes. Av statistiken
framgår att det har skett en ökning av såväl antalet översiktsplaner med utpekade LISområden som antalet dispenser för åtgärder inom LIS-områden. Även om åtgärder
som har genomförts med stöd av LIS-bestämmelserna fortfarande står för en relativt
liten andel av den totala andelen strandskyddsrelaterad bebyggelse så ökar således
utfallet av LIS-reglerna i stadig takt.
En viss fördröjning av utfallet ligger även i linje med vad som är att förvänta då
tillämpningen av LIS sker stegvis, med utpekande av LIS-områden i översiktsplan i ett
första skede och därefter möjlig prövning av dispens eller upphävande i detaljplan
genom tillämpning av det särskilda skälet för LIS.

6.2

Är LIS ett tillräckligt flexibelt verktyg?

Enligt uppdraget ska Naturvårdsverket överväga förfaranden som möjliggör att
systemet blir mer flexibelt för behov som inte kan förutses bland annat vid en
översiktsplanering.
6.2.1
LIS och kopplingen till översiktsplaneringen
Såsom framgår av tidigare utredningar om hur LIS-regelverket har fungerat upplever
många kommuner att LIS-verktyget är för trubbigt och omständligt för att tillämpa på
ett effektivt sätt (se avsnitt 4.2.1).
Vid det intressentmöte med myndigheter och intressenter som Naturvårdsverket har
genomfört inom ramen för detta uppdrag ansåg många av deltagarna att kopplingen till
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översiktsplaneringen har stora fördelar. Samtidigt bekräftades dock den problembild
som har framkommit i tidigare utredningar. Det anses, särskilt i landsbygdsområden
utan bebyggelsetryck, svårt att peka ut tydligt geografiskt avgränsade områden när
man inte vet var eventuella exploateringsintressen kan uppkomma. Vid
intressentmötet diskuterades möjliga lösningar på denna problematik. Några förslag
som kom upp handlade om att göra LIS-reglernas koppling till översiktsplaneringen
mindre strikt. Andra förslag handlade om att LIS-områden inte skulle behöva anges i
form av geografiskt avgränsade områden utan att kommunerna istället skulle ange
generella kriterier för vad ett område ska uppfylla för att anses vara ett LIS-område.
Vidare diskuterades förslag om hur revideringsbehov skulle kunna omhändertas
genom att tillkomst av ytterligare LIS-områden skulle kunna hanteras genom ett mer
förenklat förfarande än en revidering av översiktsplanen.
Naturvårdsverket och Boverket har i samband med tidigare regeringsuppdrag
(Naturvårdsverket och Boverket 2013) övervägt problemet med att LIS-verktyget inte
anses tillräckligt flexibelt. I redovisningen av det uppdraget redogjorde myndigheterna
för att LIS är en del av den kommunala översiktsplanen och därmed ett uttryck för ett
kommunalt allmänt intresse. LIS ska vara ett definierat område med en angiven
viljeriktning från kommunens sida. LIS är därför inte generellt sett tillräckligt flexibelt
för att svara upp mot en förfrågan som kan dyka upp ”var som helst” om att t.ex. få
bygga ett enskilt hus på landsbygden. I första hand är en önskan att uppföra enstaka
bostadshus i sådana lägen ett uttryck för en fastighetsägares enskilda intresse. Att LIS
uppfattas som oflexibelt kan bero på att LIS inte är utformat för att tillgodose ett
enskilt intresse. Boverket och Naturvårdsverket såg därför ett behov av att komplettera
vägledningen och att föra en gemensam diskussion kring vad LIS är utifrån befintlig
lagstiftning (Naturvårdsverket och Boverket, 2013, s. 83).
De synpunkter som angavs i det tidigare regeringsuppdraget kvarstår fortfarande.
Naturvårdsverket har dock förståelse för att en fastighetsägares enskilda intresse i
vissa fall också kan sammanfalla med det kommunala intresset av
landsbygdsutveckling och att det i en översiktsplan många gånger kan vara svårt att
identifiera alla sådana strandnära områden som skulle kunna vara lämpliga och
intressanta för sådan utveckling. För att kunna fånga upp enskilda initiativ som
uppkommer efter hand skulle det dock krävas en mer flexibel process än vad
översiktsplaneprocessen erbjuder. Att frikoppla LIS-systemet från
översiktsplaneringen på så sätt att kommunen istället skulle hantera LIS-frågan genom
någon annan beslutsform skulle även det vara förenat med vissa negativa
konsekvenser. Att kommunerna skulle tillämpa en mer kortsiktig planering avseende
LIS skulle kunna leda till att strandskyddets syften äventyras på sikt. En kortsiktig
planering skulle också kunna medföra en mer spridd bebyggelse vilket generellt
fördyrar och försvårar offentliga servicefunktioner. Att frikoppla LIS från
översiktsplaneringen skulle också riskera att leda till att det arbete som många
kommuner redan har lagt ner på att peka ut LIS-områden i översiktsplanerna till viss
del går förlorat. För översiktsplaneringen finns även en etablerad process för dialog
mellan kommuner och länsstyrelser samt med kommunens medlemmar vilket
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möjliggör förankring av LIS-områden. Översiktsplaneprocessen säkerställer
medborgarnas insyn i planeringen och länsstyrelsens roll som granskare är också
tydligt reglerad. Vidare utgör översiktsplaneringen en naturlig form för avvägning
mellan olika intressen och ger möjlighet till en helhetsbild av kommunens samlade syn
på mark- och vattenanvändningen. Naturvårdsverket anser att de fördelar som
översiktsplaneprocessen erbjuder i dessa avseenden överväger de nackdelar som
processen är förenad med. Naturvårdsverket anser därför att den nuvarande ordningen
med LIS-reglernas koppling till översiktsplaneringen bör bibehållas.
De begränsningar och den problembild som kopplingen mellan LIS och
översiktsplaneringen innebär skulle till viss del kunna hanteras genom att öka
flexibiliteten inom ramen för översiktsplaneringen. Genom att, istället för geografiskt
utpekade områden, definiera LIS-områden genom kriterier i översiktsplanen skulle det
vara lättare att hantera sådan småskalig, successiv utveckling som är svår att förutse i
en översiktsplanering. Geografiskt utpekade områden utgör dock en grund för
översiktsplaneringen i stort och ger tydliga förutsättningar för en genomtänkt
kommunal styrning av mark- och vattenanvändningen. Beroende på hur kommunen
skulle utforma kriterierna i översiktsplanen skulle det också vara mer eller mindre
svårt att förutse var LIS kan komma att tillämpas. Detta skulle försvåra
länsstyrelsernas möjlighet att vid samråd och granskning bedöma om kommunens
redovisning av LIS-områden är förenligt med regelverket. Om LIS-områden inte är
geografiskt avgränsade skulle det också bli svårare för medborgarna att bedöma
konsekvenserna av översiktsplaneringen. Vidare skulle det medföra en risk för att det
inom ramen för översiktsplaneringen blir svårare att göra en avvägning mellan olika
intressen och att sådana avvägningar istället skulle förskjutas till dispensärenden där
talerätten för enskilda är mycket begränsad. Av dessa skäl anser Naturvårdsverket att
det inte är lämpligt att ersätta geografiskt angivna LIS-områden med icke-geografiska
kriterier. Naturvårdsverket anser dock att det finns behov av att se över det krav som
uppställs i 7 kap. 18 e § första stycket 2 miljöbalken på att ett LIS-område ska ha en
”begränsad omfattning” och föreslår även författningsändringar i det avseendet (se
avsnitt 3).
Genom översiktsplaneringen kan utpekandet av LIS-områden göras så att värdefulla
strandområden som är tillgängliga för alla inte byggs bort. Attraktiva, tillgängliga
strandmiljöer kan locka nya invånare till kommunen och utgör också en förutsättning
för vissa verksamheter, såsom olika former av naturturism. Obebyggda strandområden
kan därmed på många sätt bidra till landsbygdsutvecklingen.

6.2.2

Möjligheten att tillämpa LIS-reglerna i avsaknad av redovisning
i översiktsplanen
Vad gäller möjligheten att tillämpa LIS-bestämmelserna i avsaknad av redovisning i
översiktsplanen anses det finnas ett behov av vägledning (Länsstyrelserna, 2015, s.
15). Såsom framgår av förarbetena till de nuvarande LIS-reglerna är de utformade så
att det ska vara möjligt att i det enskilda fallet, till exempel i ett dispensärende, pröva
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om den sökta åtgärden ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära
läge. För tillämpningen av kriterierna i 7 kap. 18 e § i ett enskilt fall behövs det dock
ett underlag som visar om det aktuella området är lämpligt för åtgärder som främjar
landsbygdsutvecklingen, vilken inverkan en tillämpning skulle få på strandskyddets
syften och andra omständigheter som har betydelse för prövningen. I förarbetena till
de nuvarande bestämmelserna anges att det i avsaknad av en redovisning i
översiktsplanen istället bör finnas något slags policydokument som anger riktlinjer för
vad som är områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (prop. 2008/09:119 s.
58).
Av förarbetena framgår således att det ”i avsaknad av en redovisning i
översiktsplanen” kan hämtas ledning från någon form av policydokument för prövning
i enskilda fall. Även om det har skett ett utpekande av LIS-områden i översiktsplanen
kan det dock uppstå situationer då till exempel en entreprenör vill etablera en
verksamhet inom ett område som inte finns med bland de utpekade områdena men där
kriterierna i 7 kap. 18 e § ändå skulle kunna vara tillämpliga. Enligt Naturvårdsverkets
mening är det viktigt att översiktsplaneinstitutet inte kringgås och sådana
revideringsbehov bör därför i normalfallet genomföras i samband med att
översiktsplanen, eller ett eventuellt tillägg till planen, aktualiseras. Enligt
Naturvårdsverkets mening utgör dock regelverkets utformning i sig inget hinder mot
att genom ett mer förenklat förfarande pröva om en sökt åtgärd ligger inom ett område
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Av praxis framgår dock att det ställs höga
krav på utredningen i sådana fall (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens dom 201612-22 i mål nr M 4270-16).
Strandskyddsdelegationen hänvisar i sin utredning till att det i vissa län finns rutiner
för hur enstaka nytillkomna områden kan hanteras både om kommunen har en antagen
LIS-plan och om kommunen ännu inte har det. Detta har uppfattats som en lättnad i
hanteringen av LIS-verktyget (SOU 2015:108 s. 180). Bland de regionala
vägledningar som vissa länsstyrelser har tagit fram för tillämpningen av LIS-reglerna
finns ett exempel på en sådan förenklad process. Naturvårdsverket anser att det kan
finnas behov av en fortsatt dialog mellan kommuner och länsstyrelser vad gäller
möjliga metoder för att åstadkomma ett sådant utförligt och väl förankrat underlag
som bör krävas för att tillämpa de lättnader i strandskyddslagstiftningen som LISreglerna erbjuder. Det är dock viktigt att sådana metoder inte utvecklas på ett alltför
olikartat sätt i olika delar av landet. Risken för att LIS-reglerna tillämpas på ett sätt
som kan leda till att strandskyddets syften äventyras på sikt måste också särskilt
beaktas.
Även om dagens regler alltså inte kan anses utesluta en tillämpning av LISbestämmelserna i avsaknad av en redovisning i översiktsplanen kvarstår dock det
förhållandet att LIS-systemet generellt sett inte är tillräckligt flexibelt för att svara upp
mot en förfrågan som kan dyka upp ”var som helst”. Mycket talar alltså för att LISsystemet inte är rätt verktyg för att hantera sådana enstaka åtgärder som i många fall
snarare kan anses vara ett enskilt intresse än ett allmänt intresse av att främja
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landsbygdsutveckling. Möjligen bör det problemet därför istället hanteras på något
annat sätt än genom förändringar i LIS-regelverket. Naturvårdsverket föreslår dock
inte i detta uppdrag några sådana andra förändringar

6.3

Begreppen landsbygd och
landsbygdsutveckling

Enligt regeringsuppdraget ska Naturvårdsverket föreslå lösningar på problem i
tolkningen och tillämpningen av LIS-reglerna.
Av det underlag som har legat till grund för Naturvårdsverkets genomförande av
uppdraget framkommer att kommunerna sinsemellan arbetar olika när det gäller
utpekande av LIS-områden. Detta behöver i sig inte utgöra ett problem eftersom
förutsättningarna mellan landets kommuner också skiljer sig åt. Av underlaget
framkommer dock att det faktum att de centrala begreppen landsbygd och
landsbygdsutveckling inte är definierade har lett till osäkerheter i tillämpningen. Detta
kommer bland annat till uttryck på så sätt att synen på vilka åtgärder som kan anses
bidra till landsbygdsutveckling varierar. Det föreligger även osäkerhet gällande kravet
på den utredning som bedöms behövas för att visa om en exploatering kan anses
utgöra underlag för service på landsbygden. Olika länsstyrelser ställer olika krav i det
avseendet (Länsstyrelserna, 2015, s 14).
Det finns inte en vedertagen definition av begreppet landsbygd. Såsom framgår av
propositionen finns det istället flera olika definitioner och hur stor andel av
befolkningen som anses bo på landsbygden skiljer sig mycket åt beroende på vilken
definition som används. Eftersom en enhetlig definition skulle riskera att bli ett stelt
verktyg lämnade regeringen medvetet över till kommunerna att bedöma vilka områden
som har en sådan karaktär att de kan vara lämpliga för utveckling av landsbygden.
Samtidigt gavs länsstyrelserna en viktig roll att ge råd och stöd samt granska
kommunernas förslag (prop. 2008/09:119 s. 64).
För att komma till rätta med det tolkningsutrymme som finns vad gäller begreppen
landsbygd och landsbygdsutveckling har det under arbetet med detta uppdrag
framkommit förslag om att begreppen bör definieras direkt i lagstiftningen eller av de
centrala vägledningsmyndigheterna. Naturvårdsverket och Boverket har i redovisning
av tidigare regeringsuppdrag angett att en fastslagen definition troligen inte är någon
bra lösning för att komma åt problemet med tolkningsutrymmet men att det finns
behov av vägledning och gemensam diskussion kring dessa begrepp
(Naturvårdsverket och Boverket, 2013, s. 82). Naturvårdsverket tror inte heller nu att
en fastslagen definition är någon bra lösning eftersom det skulle riskera att motverka
det lokala och regionala inflytandet och den differentiering som var ett av
huvudsyftena med införandet av LIS-reglerna. En definition av begreppen utesluter
inte heller att gränsdragningsproblem ändå uppkommer.
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Inom ramen för detta uppdrag har dock övervägts om den nuvarande terminologin i
lagstiftningen borde ersättas av några andra termer som på ett bättre sätt skulle kunna
beskriva vilka områden och för vilka åtgärder som regelsystemet kan tillämpas för.
Eftersom en helt ny terminologi också skulle kunna leda till oklarheter anser dock
Naturvårdsverket att inte heller det skulle leda till att lösa de nuvarande
tolkningsproblemen. I takt med att, såsom statistiken visar, tillämpningen av det
nuvarande LIS-regelverket ökar allt mer bedömer Naturvårdsverket istället att
otydligheterna i viss mån kan överbryggas genom att kommuner och länsstyrelser kan
hitta bra former för detta arbete och en gemensam syn på de centrala begreppen. I takt
med att LIS-reglerna tillämpas allt mer kan det antal ärenden som prövas i domstol
också antas öka. Sådan vägledande praxis från domstolarna kan också bidra till att
tillämpningen av regelverket blir mer enhetligt.
Mot bakgrund av detta föreslår Naturvårdsverket således varken en definition av
begreppen eller införande av någon helt ny terminologi. För att tydliggöra
gränsdragningen mot ”landsbygd” föreslår dock Naturvårdsverket vissa ändringar vad
gäller regelverkets förhållande till tätorter (se Naturvårdsverkets förslag under avsnitt
3). Naturvårdsverket föreslår även vissa ändringar avseende vad landsbygdsutveckling
kan inkludera för slags åtgärder och även vad gäller vilken nivå på utredning som bör
krävas för att en åtgärd ska anses ha den effekten. Syftet med de föreslagna
ändringarna är att bidra till en större tydlighet och en mer likartad syn på regelverket.
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7

Andra utvecklingsmöjligheter

7.1

LIS-reglerna

7.1.1
Geografiska begränsningar för tillämpning av LIS-reglerna
På grund av uppdragets korta tid och då det inte heller särskilt efterfrågats av
regeringen har Naturvårdsverket inte närmare utrett de geografiska begränsningar som
enligt 7 kap. 18 e § gäller för kust- och skärgårdsområden samt vid några namngivna
sjöar. Av förarbetena till de nuvarande bestämmelserna framgår att avsikten var att
begränsa möjligheterna att tillämpa LIS-reglerna vid vissa kustområden och sjöar där
det råder ett högt bebyggelsetryck eller där strandskyddsvärdena är särskilt höga. Det
framgår också att motivet till att helt undanta vissa delar av kusten och skärgårdarna
var att dessa områden hör till de från strandskyddssynpunkt mest värdefulla
strandområdena i landet. Dessa områden har stora värden för naturvård,
kulturminnesvård, friluftsliv och turism. Områdena omfattas även av de särskilda
bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 4 kap. 3 och 4 §§ miljöbalken
(prop. 2008/09:119 s. 66).
De geografiska begränsningarna som gäller för tillämpningen av LIS-reglerna ses
dock av en del intressenter som för onyanserad. För att öka flexibiliteten och
möjligheten till regionala och lokala anpassningar kan därmed en översyn av de
geografiska undantagen för landsbygdsutveckling i strandnära läge vara befogad.
Intressenter som på olika sätt har koppling till områdena har framfört att det nationella
perspektivet på vilka områden som har ett lågt bebyggelsetryck och ett behov av
landsbygdsutveckling inte tillvaratar det faktiska behovet av landsbygdsutveckling.
Mot bakgrund av detta kan det alltså finnas skäl att överväga om avgränsningen av de
områden som är helt undantagna från tillämpningen av LIS-reglerna bör omarbetas på
så sätt att möjligheten att tillämpa reglerna i och för sig bör finnas inom dessa
områden men med motsvarande restriktivitet som gäller för de områden som anges i
den nuvarande punkten 3 b-d) i 7 kap. 18 e §. Vid en sådan översyn kan det också
övervägas om den restriktivitet som gäller för de områden som i dagsläget anges i
punkten 3 b-d) i alla delar är motiverad.

7.2

Strandskyddsreglerna

I den länsstyrelsegemensamma rapporten om LIS-reglernas genomslag anges att LIS
många gånger är den enda möjligheten att få bygga på en plats som bara råkar ligga
vid ett vattendrag. Vidare framgår att många kommuner i LIS-planeringen har
förbisett att föreslå LIS-områden vid sjöar och vattendrag där det strandnära läget inte
är den främsta attraktionen. Det gäller bland annat vid mindre vattendrag som helt
saknar attraktionskraft (Länsstyrelserna, 2015, s. 12). Mycket tyder på att dessa
problem är svåra att hantera i LIS-systemet och att LIS-systemet inte heller främst är
avsett för den typen av åtgärder. I detta sammanhang vill Naturvårdsverket därför lyfta
fram överväganden som har gjorts i tidigare utredningar och som, åtminstone delvis,
skulle kunna bidra till att lösa den beskrivna problematiken och utöka möjligheterna
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att bygga på landsbygden. Naturvårdsverket har dock inte inom ramen för detta
uppdrag utrett dessa utvecklingsmöjligheter närmare.
7.2.1
Strandskydd vid små sjöar och vattendrag
Strandskyddet gäller vid alla sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Sedan 2014 har
länsstyrelsen möjlighet att i det enskilda fallet upphäva strandskyddet vid en liten sjö
eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
är liten (7 kap. 18 § miljöbalken).
I ungefär hälften av länen finns gamla beslut om generella undantag från
strandskyddet, vilket betyder att till exempel små vattendrag, diken, små sjöar eller
dammar inte omfattas av strandskydd. Den typen av generella beslut går inte att fatta
med stöd av nu gällande lagstiftning men de gamla besluten gäller i allmänhet
fortfarande. Det bidrar till att strandskyddets omfattning skiljer sig i hög grad mellan
olika län.
2014 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag angående upphävande av
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, men framförde att ett generellt
upphävande vid alla små sjöar och vattendrag skulle innebära många negativa
konsekvenser. Naturvårdsverket anser dock att det skulle kunna vara befogat att i ett
sammanhang överväga ändringar i lagstiftningen beträffande de länsvisa generella
undantagen i kombination med andra ändringar avseende strandskyddets omfattning
vid små sjöar och vattendrag.

7.2.2
Strandskydd och anläggande av dammar/våtmarker
Även artificiella, av människan skapade, sjöar och vattendrag kan omfattas av
strandskydd. Artificiella vatten kan ha lika höga biologiska värden som naturliga
vatten och också ha höga värden för friluftslivet. Ofta är det svårt att skilja på vad som
är artificiellt respektive naturligt. Många, kanske merparten, av naturliga sjöar och
vattendrag har påverkats av människan genom att dämmas, rätas ut eller på andra sätt
anpassas.
Det är mycket värdefullt att nya vatten skapas i landskapet, bland annat för den
biologiska mångfalden, för att jämna ut vattenflöden och för vattenrening. När någon
vill anlägga ett nytt vatten, såsom en damm, en våtmark med vattenspegel eller ett
slingrande flöde, som kan definieras som sjö eller vattendrag, kan det nya vattnet
generera ett strandskydd som markägaren kanske inte är intresserad av. Det kan leda
till att färre vatten anläggs och att strandskyddet i dessa fall blir kontraproduktivt. De
värden som skapas genom att anlägga nya vatten är ju ofta samma värden som
strandskyddet syftar till att bevara.
Naturvårdsverket har i tidigare regeringsuppdrag om små sjöar och vattendrag
(Naturvårdsverket, 2014) föreslagit att det bör vara möjligt för prövningsmyndigheten
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att undanta nya artificiella sjöar och vattendrag från strandskydd, om sökanden yrkar
på detta i samband med prövning av ny vattenverksamhet.

7.3

Vägledning och samverkan

För att tillämpningen av strandskyddsreglerna ska fungera bra krävs vägledning och
samverkan. Strandskyddsdelegationen, som verkade år 2013-2015, utgjorde en
nationell arena för erfarenhetsutbyte, dialog och samverkan. Tillsammans med
vägledning från myndigheterna utgör den typen av samverkan en viktig grund för
tillämpningen på nationell, regional och lokal nivå.
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8

Konsekvensutredning av
föreslagna författningsändringar

Konsekvensutredningen bygger på de konsekvenser som uppstår som en följd av de
föreslagna författningsändringarna och följer förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Detta innebär att den påverkan som kan ske av
tidigare bestämmelser kring LIS inte lyfts upp i denna konsekvensutredning. Många
av de konsekvenser som kan kopplas till den nuvarande LIS-lagstiftningen redogörs
för i proposition 2008/09:119.
Konsekvenserna av de föreslagna författningsförändringarna i denna utredning
analyseras utifrån tre perspektiv. Inledningsvis analyseras samhällsekonomiska
effekter av förslagen, följt av en analys av konsekvenser för enskilda och näringslivet
och slutligen finansiella konsekvenser för stat, länsstyrelser och kommuner.
Konsekvensutredningen baseras på de föreslagna författningsändringarna och de
syften dessa har, det vill säga att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden
med god tillgång till stränder utan att de värden som strandskyddet syftar till att
skydda äventyras.

8.1

Samhällsekonomiska konsekvenser

De föreslagna författningsförändringarna syftar till att främja landsbygdsutveckling i
områden med god tillgång på stränder. Huvudsyftet med förslagen som läggs fram i
denna rapport är att främja möjligheterna till exploatering så länge nyttan av dessa,
som i detta fall bedöms i termer av främjad landsbygdsutveckling, är större än de
kostnader som uppstår till följd av exploateringarna. De samhällsekonomiska nyttor
som kan uppstå av förslagen är att landsbygdsutveckling kan främjas. De
samhällsekonomiska kostnaderna som primärt kan uppstå som ett resultat av förslagen
är att områden som idag, eller potentiellt i framtiden, är viktiga för friluftsliv eller
viktiga habitat för djur- och växtliv, kan påverkas negativt. De strandskyddade
områdena producerar ett antal ekosystemtjänster som bidrar till att skapa värden för
människor genom rekreations- och friluftslivmöjligheter samt bidrar till att den
biologiska mångfalden bevaras. Det finns ett flertal studier som monetärt värderat
tillgången till stränder för rekreation, och också studier som värderat effekterna av en
förändrad mångfald. Dessa studier visar att det finns reella värden som kan gå
förlorade om dessa områden exploateras. Dessa förlorade värden måste dock vägas
mot nyttorna av exploateringarna, som i detta sammanhang handlar om förbättrade
förutsättningar för landsbygdsutveckling.
Även om specifika beräkningar inte genomförts följer förslagen ett
samhällsekonomiskt tänkande för att utnyttja resurser på ett lönsamt och effektivt sätt.
Resonemangen baseras på att: givet samma kvalitet på stränderna är värdet stränderna
bidrar med för att uppfylla strandskyddets syften generellt lägre för en given area i
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områden med god strandtillgång, jämfört med områden där strandtillgången är lägre
och efterfrågan på dessa områden, både för friluftsliv och som habitat för arter är hög.
Värdet för varje strandområde, givet samma kvalitet, är generellt lägre i områden med
god tillgång på stränder eftersom det finns fler tillgängliga substitut. Generellt sett är
värdet som går förlorat av en marginell förändring på tillgången av stränder är därför
lägre i landsbygdsområden med god tillgång på stränder än i områden där strandytan
är mer begränsad. Detta medför att det i områden med god tillgång kan tillåtas en
högre grad av exploateringar utan att äventyra strandskyddets syften.
Det har inte genomförts någon samhällsekonomisk beräkning med syfte att beräkna
om förslagen är samhällsekonomiskt lönsamma, det vill säga att nyttorna av de
konsekvenser förslagen medför är större än kostnaderna. De föreslagna
författningsförändringarna förväntas bidra till fördelningskonsekvenser, då
förutsättningarna att bosätta sig eller etablera näringsverksamhet på landsbygden
underlättas. Om detta skapar ett högre värde för samhällsekonomin jämfört med om
dessa personer eller verksamheter lokaliserat sig någon annanstans är oklart. Om
författningsändringarna däremot bidrar till att etableringar skapas som inte annars
skulle genomförts kan dock en ökad samhällsekonomisk nytta uppstå, om etableringen
i sin tur bidrar till ökat välstånd.

8.2

Konsekvenser för enskilda och
näringslivet

Förslagen syftar till att underlätta exploateringar i områden med potential för
landsbygdsutveckling. Detta innebär att näringsliv i landsbygdsområden kan få en
förbättrad situation jämfört med dagens läge, då förutsättningar att få tillgång till
kompetent arbetskraft kan stärkas i dessa områden samt då förutsättningar för att
bedriva näringsverksamhet kan förbättras.
Förslagen kan innebära att arbetskraft väljer att bosätta sig i landsbygdsområden om
de anser att dessa boendens attraktivitet blir större än de möjligheter som finns i större
städer eller centralt i tätorter. Detta kan medföra en ökad tillgång på kompetent
arbetskraft, alternativt en ökning av entreprenörer i landsbygdsområden.
Hur stor denna effekt blir är dock svår att förutsäga, och det är svårt att bedöma om
förslagen bidrar till att entreprenörer som en följd av förslagen väljer att lokalisera sina
verksamheter i landsbygdsområden framför andra områden. Att arbetskraft bosätter
sig i landsbygdsområden ger också främst en fördel för näringslivet om deras
kompetens för arbetsmarknaden efterfrågas idag, kommer att efterfrågas i framtiden,
alternativt att det idag finns en brist på arbetskraft generellt i områdena. Ett ökat
bostadsbyggande, och därmed större valmöjligheter kring val av boendeort, kan också
ge ökade förutsättningar för en mer effektiv matchning på arbetsmarknaden.
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8.3

Budgetkonsekvenser

8.3.1
Statsfinansiella konsekvenser
De direkta statsfinansiella konsekvenserna är små. Ändringarna medföra ett visst ökat
behov av vägledning från myndigheterna.
En mer indirekt statsfinansiell konsekvens som kan ske till följd av förslagen är om
landsbygdsområden kan bli mer självförsörjande gällande service och välfärd, vilket
på lång sikt kan innebära minskade utgifter för staten då behovet av riktat stöd till
kommuner kan minska eller undvikas.

8.3.2

Länsstyrelser

Administrativa konsekvenser:
Förslagen bedöms inte ha några större konsekvenser för länsstyrelserna. En mindre
förändring i arbetsbörda kan ske genom förslagen till ändringar. Länsstyrelserna kan
behöva vägleda kommunerna om de nya bestämmelserna. De föreslagna
förändringarna leder till att något fler dispenser möjliggörs, vilket kan innebära en
marginell ökning av ärenden för länsstyrelserna att granska.
Finansiella konsekvenser:
Förslagen bedöms inte få några finansiella konsekvenser för länsstyrelserna, varken
gällande ökningar i kostnader eller intäkter.

8.3.3
Kommuner
Administrativa konsekvenser:
Förändringarna innebär att översiktsplaner kan beskriva fler/större LIS-områden. Att
arbeta fram dessa kan innebära extra utredningsarbete för kommunerna, till exempel
att ta fram underlag för avvägning mellan nytta (regional utveckling) och kostnad
(negativ påverkan på strandskyddets syften). Samtidigt kan fler/större LIS-områden
bidra till att översiktsplanernas aktualitet förlängs vilket på lång sikt kan minska
arbetsbördan för kommunerna.
Finansiella konsekvenser:
Som nämns i proposition 2008/09:119 så är det svårt att bedöma om förslagen innebär
ökade kostnader som en följd av ett ökat antal dispensprövningar då kommunerna
själva har rätt att besluta om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det
är därför svårt att bedöma, för det första, om regeländringarna kommer leda till fler
dispensprövningar, och för det andra, om ett ökat antal ärenden medför en ökad
kostnad för kommunerna eller om avgifterna kan täcka dessa. Detta kan i stora delar
beslutas av kommunerna själva. I övrigt bedöms inga ökade utgifter ske som en
konsekvens av förslagen.
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Kommuner med stor potential för landsbygdsutveckling kan få positiva finansiella
konsekvenser som en följd av inflyttning och etablerande av nya näringsverksamheter
i kommunen, vilket kan skapa nya skatteintäkter. Inflyttning till landsbygdsområden
kan också bidra till att skalfördelar kan utnyttjas för kommunal service och att en mer
effektiv planering av den kommunala servicen möjliggörs. Hur stora dessa effekter
blir är svåra att säga eftersom effekterna av förslagen än så länge är oklara.
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Regeringsbeslut

I:7

2017-03-23
M2017/00778/Nm, M2017/00712/Nm
(delvis)

Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att se över reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge i miljöbalken och plan- och bygglagen
(2010:900). Naturvårdsverket ska även föreslå de författningsändringar och
eventuella andra åtgärder som behövs för att ytterligare främja
landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder. Boende och
arbetstillfällen är en viktig del för landsbygdens utveckling. De värden som
strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda, bl.a. allemansrättslig tillgång till
strandområden, ska inte äventyras. Särskilt fokus ska läggas på att utöka
möjligheterna att bygga permanentbostäder.
Förslag om ändringar i regelverket ska lämnas i form av författningsförslag
och författningskommentarer. Till författningsförslagen ska det finnas en
konsekvensutredning som ska utformas i enlighet med 6-8 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 augusti 2017.
Bakgrund

Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (de s.k. LIS-reglerna)
trädde i kraft i februari 2010 och var en del av en större reform av
strandskyddet (prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227).
Syftet med LIS-reglerna är att ge förutsättningar för utveckling av
landsbygden samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och
friluftsvärden inte äventyras.
Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 16 29
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se
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Naturvårdsverket och Boverket fick 2012 i uppdrag att utvärdera och se över
utfall och tillämpning av de nya strandskyddsregler som trädde i kraft 2009
och 2010 (dnr M2012/03437/Nm). I uppdraget ingick att analysera
tillämpningen och utfallet av LIS-reglerna. Enligt myndigheternas
redovisning av uppdraget, som presenterades i september 2013, var det för
tidigt att avgöra om LIS-reglerna hade lett till landsbygdsutveckling (dnr
M2013/02429/Nm).
Strandskyddsdelegationen tillsattes 2013 och hade i uppdrag att vara en arena
för erfarenhetsutbyte och dialog samt utföra och samordna en informationsoch kunskapsinsats kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. I delegationens slutbetänkande (SOU 2015:108) konstateras bland annat att LISreglerna kan ge avsedda lättnader och skapa förutsättningar för attraktivt
boende och lokalt entreprenörskap. Delegationen identifierar emellertid även
svårigheter i reglerna och deras tillämpning.
Länsstyrelserna har sedan 2012 haft ett årligen återkommande
regleringsbrevsuppdrag att bl.a. analysera vilket genomslag LIS-reglerna har
fått i kommunernas plan- och byggverksamhet. Länsstyrelserna anförde i sin
redovisning för 2015 bl.a. att genomförandet av planer för områden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) inte har gått i den takt
som kommunerna har önskat, att många kommuner har förbisett att föreslå
LIS-områden när sjöar eller vattendrag inte är den främsta attraktionen samt
att LIS-reglerna inte har varit en mirakelkur för landsbygden, men att
reglerna ändå fyller en viktig roll för landsbygdens exploateringsmöjligheter.
Länsstyrelserna pekar vidare på ett antal oklarheter och problem i
tillämpningen av LIS-reglerna, t.ex. att reglerna ger utrymme för olika
tolkningar, att det saknas en definition av landsbygdsutveckling, att
bevisbördan för att en viss åtgärd ska anses leda till landsbygdsutveckling är
oklar, att det är osäkert hur gränsen mot enskilda intressen ska dras när LISområden ska pekas ut i en översiktsplan, om klimatfrågan kan vara en faktor
som bör beaktas när LIS-områden pekas ut och vilka möjligheter det finns
att åberopa LIS-reglerna utan stöd i en översiktsplan.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1,
utgiftsområde 18 och 23) att LIS-regelverket skulle ses över. Översynen är
en del av regeringens bostadspolitiska paket med förslag till 22 steg för fler
bostäder, vilket presenterades den 21 juni 2016.
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Närmare om uppdraget

Naturvårdsverket och Boverket konstaterade i sin analys av utfallet av LISreglerna, som presenterades i september 2013, att det hade gått för kort tid
sedan reglerna trädde i kraft för att det skulle gå att avgöra om reglerna hade
lett till landsbygdsutveckling. Det är nu tre år sedan och regeringen anser att
det är dags att se över resultaten av reformen landsbygdsutveckling i
strandnära läge.
Regeringen vill se en levande landsbygd som kan utvecklas, samtidigt som ett
attraktivt landskap kan bevaras och värdefulla naturmiljöer skyddas. Det
finns enligt regeringen potential att utveckla LIS-reglerna i detta syfte.
Naturvårdsverket ska mot denna bakgrund se över LIS-reglerna och deras
tillämpning samt föreslå de författningsändringar och eventuella andra
åtgärder som behövs. Syftet är att ytterligare främja landsbygdsutveckling i
områden med god tillgång till stränder utan att de värden som strandskyddet
långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Särskild fokus ska läggas på att
utöka möjligheterna att bygga permanentbostäder.
I uppdraget ingår bl.a. att Naturvårdsverket ska
•
•

•

analysera och presentera i vilka delar systemet har, respektive inte har,
varit ändamålsenligt,
redovisa vilket utfall reglerna har fått i förhållande till
utvecklingsbehovet för landsbygden i de enskilda länen och i landet som
helhet,
redovisa de svagheter och utvecklingsmöjligheter som finns i LISreglerna och deras tillämpning.

Uppdraget att lämna förslag till de författningsändringar och eventuella
andra åtgärder som behövs ska genomföras mot bakgrund av utvärderingen
av LIS-reglerna och deras tillämpning och med beaktande av nuvarande och
kommande behov av landsbygdsutveckling – särskilt behovet av
permanentbostäder – utan att äventyra möjligheterna att tillgodose
strandskyddets långsiktiga syften. I uppdraget ingår bl.a. att Naturvårdsverket
ska
•

föreslå lösningar på problem i tolkningen och tillämpningen av LISreglerna,
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•
•
•
•

föreslå de ändringar som behövs för att utöka möjligheterna att bygga
permanentbostäder,
se över kravet på att ett LIS-område ska ha en ”begränsad omfattning”
enligt 7 kap. 18 e § första stycket 2 miljöbalken,
överväga förfaranden som möjliggör att systemet blir mer flexibelt för
behov som inte kan förutses bl.a. vid en översiktsplanering,
överväga om kravet i 7 kap. 18 d § miljöbalken på att bl.a. enstaka eneller tvåbostadshus ska ha anslutning till ett befintligt bostadshus bör tas
bort.

Naturvårdsverket ska utföra uppdraget i samarbete med Boverket som ska
hjälpa till med bl.a. sakkunskap och förslag inom sitt ansvarsområde.
Naturvårdsverket ska även föra dialog med Havs- och vattenmyndigheten,
Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, regionalt utvecklingsansvariga aktörer,
ett urval kommuner, Sveriges kommuner och landsting och övriga berörda
myndigheter och organisationer.
På regeringens vägnar

Karolina Skog
Stefan Berggren

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA/SFÖ/K
Justitiedepartementet/L1
Näringsdepartementet/PBB/FJR/RTS/HL/SK/JM
Kulturdepartementet/KA
Boverket
Havs- och vattenmyndigheten
Statens jordbruksverk
Länsstyrelserna
Sveriges kommuner och landsting
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§104

Remiss - Upphörande av underhåll på spår 14,
Värnamo kommun
Diarienummer: RJL 2018/2281
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss/samråd - Upphörande av underhåll på spår 14
samt växel 101 på driftplats Värnamo, bandel 720, Värnamo
kommun, Jönköpings län. Region Jönköpings län har inget att
erinra mot förslaget utan anser att det är en logisk och naturlig
åtgärd som Trafikverket bör genomföra.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13
 Remiss/samråd ”Upphörande av underhåll på spår 14 samt
växel 101 i Värnamo”
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-10-03 kl:09.00-11.30

MISSIV
2018-09-13
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RJL 2018/2281

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss/samråd - Upphörande av underhåll på
spår 14 samt växel 101 på driftplats Värnamo,
bandel 720, Värnamo kommun, Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
remiss/samråd - Upphörande av underhåll på spår 14 samt växel 101 på driftplats
Värnamo, bandel 720, Värnamo kommun, Jönköpings län. Region Jönköpings län
har inget att erinra mot förslaget utan anser att det är en logisk och naturlig åtgärd
som Trafikverket bör genomföra.

Information i ärendet
Spår 14 samt växel 101 på driftplats Värnamo angör mot långsidan på en lastkaj
mot företaget Bewi Packing AB. Spåret har inte använts på många år och är i
dåligt skick. Vid kontakt med verksamheten framgår det att de inte har någon
intention att använda spåret och växeln i framtiden. Trafikverket anser inte att
spåret har någon strategisk betydelse varken idag eller i framtiden. Underhållet
föreslås upphöra på spår 14 från och med Tågplan 19, den 9 december 2018.
Vidare föreslås även underhållet upphöra på växel 101 på driftplats Värnamo.

Beslutsunderlag



Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13
Remiss/samråd ”Upphörande av underhåll på spår 14 samt växel 101 i
Värnamo”

Beslut skickas till
Trafikverket
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

YTTRANDE
2018-10-16

RJL 2018/2281

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö

YTTRANDE över remiss - Upphörande
av underhåll på spår 14 samt växel 101
på driftplats Värnamo, bandel 720,
Värnamo kommun, Jönköpings län
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.
Region Jönköpings län har inget att erinra mot förslaget utan anser att det är en
logisk och naturlig åtgärd som Trafikverket bör genomföra.

Synpunkter på förslaget
Upphörande av underhåll på järnväg skall hanteras enligt reglerna som anges i
Järnvägsförordningen. Innan Trafikverket fattar beslut önskar Trafikverket hämta
in synpunkter på förslaget från berörda parter.
Region Jönköpings län anser generellt att järnvägen skall upprustas och utvecklas
men då det i detta fall rör sig om ett industrispår som inte har använts på många år
och är i dåligt skick anser Region Jönköpings län att åtgärden är fullt motiverad.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande i nämnden för
Trafik, infrastruktur och miljö

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

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

Kristina Athlei
Regional Utvecklingsdirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/79853

2018-09-03

Ert ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendeID NY]
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Försvarsmakten
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Region Jönköpings län
Jönköpings länstrafik
Branschföreningen Tågoperatörerna
Värnamo kommun
Green Cargo
Karlssons buss
Bewi Packing AB

Kopia till:

Diariet, Trafikverket
Transportstyrelsen
VR-Track

Externremiss/samråd - Upphörande av underhåll på
spår 14 samt växel 101 på driftplats Värnamo,
bandel 720, Värnamo kommun, Jönköpings län
Bakgrund
Enligt 6 kap. 4 § järnvägsförordningen, (SFS 2004:526), kan Trafikverket upphöra med
underhåll av del av järnvägsnät som förvaltas av staten. Det gäller när trafiken är av
obetydlig omfattning. Trafikverket ska dessförinnan hört berörda länsstyrelser,
kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag.
En intern remissomgång föregår det externa samrådet för att erhålla uppgifter om
spårägare, avgränsning och övrigt till den fortsatta beredningen av ärendet och den
externa handläggningen.
En intern remissgenomgång är genomförd inom Trafikverket utan några synpunkter som
motsätter sig upphörande av underhåll på nämnda järnvägsdel.

Ärendet
Spår 14 samt växel 101 på driftplats Värnamo angör mot långsidan på en lastkaj mot
företaget Bewi Packing AB. Spåret har inte använts på många år och är i dåligt skick (se
figur 4 & 5). Vid kontakt med verksamheten framgår det att de inte har någon intention att
använda spåret och växeln i framtiden. Spåret ligger på mark som ägs av Karlssons buss i
Vaggeryd AB och är ca 220 meter långt. Trafikverket anser inte att spåret har någon
strategisk betydelse varken idag eller i framtiden.

Förslag till åtgärd
Underhållet föreslås upphöra på spår 14 från och med Tågplan 19, den 9 december 2018.
Vidare föreslås även underhållet upphöra på växel 101 på driftplats Värnamo.
Se beskrivande bilder på sida 3, 4 & 5 i detta dokument.

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 4

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Jens Andreasson
PLsyu
Direkt: 010-123 34 73
jens.andreasson@trafikverket.se

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/79853

2018-09-03

Ert ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendeID NY]
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Kontakter och hänvisning
Samrådstidens utsträckning för denna externa remiss är till och med den 29 oktober
2018, då svar/synpunkter på ovanstående förslag skall ha inkommit.
Svaren skickas via mail till jens.andreasson@trafikverket.se

Med vänlig hälsning
Jens Andreasson
Planering Utredning, Region syd

Zooma i dokumentet för tydligare bilder:

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Besöksadress: Gibraltargatan 4

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Jens Andreasson
PLsyu
Direkt: 010-123 34 73
jens.andreasson@trafikverket.se

Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2018/79853

2018-09-03

Ert ärendenummer

Sidor

[Motpartens ärendeID NY]
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Figur 1 – Karta över aktuellt område utmarkerat med röd rektangel på driftplats Värnamo (V).

Figur 2 – Karta över område med spår 14 samt växel 101 utmarkerat på driftplats Värnamo (V).
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Jens Andreasson
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Figur 3 –Schematisk karta över område med spår 14 samt växel 101 utmarkerat på driftplats Värnamo (V).

Figur 4 – Foto med vy mot söder på spår 14 på driftplats Värnamo (V).
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Figur 5 – Foto med vy mot norr på spår 14 på driftplats Värnamo (V).
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Plats:
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Delårsrapport tertial 2 – 2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2 2018
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-02
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RJL 2018/231

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

Delårsrapport tertial 2 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport tertial 2 2018
Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
 godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som avser nämndens
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns 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.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter
augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 56 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter två tertial har 39 mål (70 procent) helt eller
delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på
340 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 230 miljoner

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-01
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RJL 2018/231

kronor, vilket är 15 miljoner kronor mer än budgeterat årsresultat. Årets resultat
bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och
personcentrerad vård fortsätter. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella
patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården.
Handlingsplanen för jämlik hälsa har revideras och planeras omfatta perioden 2018-2020.
Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner.
I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med uppdrag utifrån
budget och verksamhetsplan samt olika statsbidrag. Arbetet för trygg och säker vård fortsätter
tillsammans med länets kommuner. Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus
visar bra samarbete med kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket
varit betydelsefullt under sommaren.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ligger fortsatt över snittet i riket, men en del
områden behöver förbättras.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under
våren.
Sommarens värme och torka har föranlett intensivt arbete i F-samverkan. Ett omfattande
planeringsarbete gjordes inför sommarens semesterperiod. Utvärdering av verksamheten
under semesterperioden pågår.
Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut på bred remiss under
oktober för beslut i regionfullmäktige början av 2019.
Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029.
Digitaliseringskonferens har genomförts och arbete med bredbands- och digitaliseringsstrategi
pågår.
Smålands musik och teater har god publiktillströmning.
Folkhögskolor och naturbruksgymnasier har god tillströmning av elever.
I Länstrafiken har resandet ökat med 1,2 procent. Ökningen har kommit under sommaren och
hela ökningen beror på resandet med sommarlovskortet.
En kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Arbete med att minska bemanning med
hyrpersonal, utveckla nya arbetstidsmodeller, minska sjukfrånvaro, rätt använd kompetens
(RAK) samt heltid som norm fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare. Arbete med
nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram fortsätter.
Inom hållbarhetsprogrammet 2017 – 2020 pågår aktivt arbete.
Det ekonomiska resultatet efter augusti är 340 miljoner kronor och avviker positivt mot
budget med 64 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor,
budgeterat resultat för 2018 är 215 miljoner kronor. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå
till 807 miljoner kronor.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur
regionfullmäktiges mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-08-31

Andel

2017-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

19

34%

11

33%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

20

36%

9

27%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

17

30%

13

40%

Antal mätetal som
mäts i delåret

56

100%

33

100%

Måluppfyllelse per perspektiv

Antal mätetal är i år väsentligt fler jämfört med samma period förra året. Detta beror på att
mätetalen inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 ingår i antalet mätetal som följs.
Efter åtta månader uppfylls 70 procent av mätetalen helt eller delvis. Inom perspektivet
medborgare kund är det inom tillgängligheten som måluppfyllelse inte nås, främst inom barnoch ungdomspsykiatri samt tandvård. Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har
intensifierats. Inom det ekonomiska perspektivet är det nämnden för folkhälsa och sjukvård
som inte når måluppfyllelse. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö når målet.
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter samt
utveckling av hälso-café och levande bibliotek.

I större utsträckning arbeta med modellen för
patientberättelser vid utbildningstillfällen.

I introduktionsutbildningen för sjuksköterskor har
patientberättelser lyfts in som en naturlig del.
I Estherarbetet används patientberättelser i stor
utsträckning.
Vid olika typer av utvecklingsdagar och
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad
personer med egen erfarenhet.

Närståendes betydelse ska förstärkas och
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner
som erhållit extramedel för detta ändamål

Medarbetare från Region Jönköpings län deltar i
nätverk kring personcentrerad vård för att lära av
andra.
Närståendeperspektivet är en självklar del i
personcentrerad vård.

Genomföra utbildning i personcentrerad vård
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Utbildningar och andra aktiviteter pågår inom
verksamhetsområdena

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal
Kontakt med vårdcentralen
Väntetid till besök hos
allmänläkare inom 5 dagar

Målvärde

Resultat

Analys

100%

100%

Samtliga vårdcentraler använder teleQ och
besvarar alla dagens inkommande samtal i tid

90%

87%

Närmare hälften av vårdcentralerna hade
under perioden en tillgänglighet där 90
procent eller fler av de vårdsökande fick ett
nybesök till allmänläkare inom 5 dagar.
Inom Bra Liv pågår ett aktivt arbete med
läkarrekrytering, samt utbildning av
telefonrådgivningssköterskorna i triagering till
bäst lämpad yrkesgrupp för att nå en bättre
tillgänglighet. Noggrannhet i registrering är
viktigt, ex att ange patientvald väntan i de fall
där patienten erbjuds en tid inom
vårdgarantin men själv väljer ett senare
tillfälle.

Faktisk väntetid till första
besök i specialiserad vård

80%
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genomföras inom 60 dagar uppnås inte inom
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
verksamhetsområdena medicin samt kirurgi.
Inom verksamhetsområde kirurgi är det
ögonklinikerna, öron-näs- och halskliniken
samt kirurgkliniken som ligger längst från
måluppfyllelse. Inom verksamhetsområde
medicin är det främst inom området
hudsjukdomar som målet inte nås. Detta
beror på ett fortsatt ökat inflöde av remisser.
Inom verksamhetsområde psykiatri och
rehabilitering är tillgängligheten god.

90%

67%

Uppsatt mål nås inte men hittills under 2018
har 90 procent av patienterna fått tid till
första besök inom 60 dagar. Arbete med
registreringsrutiner samt resurshantering
pågår.

Faktisk väntetid för
utredning/behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin
samt habiliteringen

90%

31%

Nuvarande kösituation för utredning är 250
barn med en förväntad kötid på ca 1 år. Att
rekrytera och behålla psykologer är en
bidragande orsak till denna utmaning. Arbete
med upprättande av handlingsplan för
kortare köer pågår i hela länet. Patienter där
beslut tagits om utredning får andra insatser i
väntan på att ett utredningsteam kan starta
en utredning. När utredning startas görs den
ofta klar inom några veckor vilket ger en
högre kvalitet.

Väntetid till undersökning
inom radiologi och klinisk
fysiologi

90%

88%

Inom röntgen har väntetiderna endast ökat
marginellt och mindre inom exempelvis
konventionell röntgen (CR) än tidigare år.
Fortsatt högt remissinflöde inom klinisk
fysiologi. Utmaningarna ligger framförallt i att
klara målet för Värnamo och Eksjö vad gäller
UKG och arbetsprover.

Faktisk väntetid till
operation/undersökning inom
specialiserad vård

80%

74%

Varierande grad av måluppfyllelse inom
klinikerna beroende på ingrepp och totalt sett
uppnås inte uppsatta mål. Utprovning av
hörapparat är dock undantaget där nu mer än
90 procent erhåller tid inom 60 dagar.
Resultatet är i nivå med föregående år.

Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4
timmar

90%

77%

Antal besök på länets akutmottagningar har
ökat under perioden januari till och med
augusti jämfört med samma period
föregående år men vistelsetiden är i det
närmaste oförändrad.
Inom verksamhetsområde psykiatri är det
bibehållet gott resultat totalt sett.

Genomförda återbesök
inom medicinskt måldatum

90%

68%

Fortsatt låga resultat när det gäller återbesök
inom medicinskt måldatum. Förändrade/
anpassade arbetsrutiner för att förbättra
resultatet pågår. Noggrannhet vid planering,
underhåll av väntelistor angeläget för att
kunna visa ett så korrekt resultat som möjligt.

Faktisk väntetid till besök
inom barn och
ungdomspsykiatrin
Andel första besök som genomförts
inom 30 dagar
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Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete pågår. Några verksamheter har kommit långt
inom kapacitets- och produktionsstyrning och en bra
pilot med ett IT-stöd är slutförd.

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i
veckan. Ett särskilt uppdrag ges för att öka
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00

Arbetet med vårdcentralernas öppettider ingår i
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Modell
för öppettider finns i förslaget för ny regelbok i
primärvården för 2019.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

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

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet.
Inom området publiceras det återkommande artiklar
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet
fortsätter med utbildning och kontinuerliga
nätverksträffar.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss
behandlare: stor efterfrågan på information och
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och
arbetsplatsbesök genomförda.
Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra
besked inom hälso- och sjukvård håller på att
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för
folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Rehabilitering - återgång i arbete

Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL,
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns
upparbetat i 10 av länets 13 kommuner.

Grön rehabilitering

Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny
kompletterande inriktning där stöd kring psykisk
hälsa för Region Jönköpings läns chefer ingår.
Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd
rehabilitering (NUR) i ett länsperspektiv.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet.
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65
år.
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning
på hälsokontroller där kompletterande vaccination
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Aktiviteter

Analys
erbjuds.

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre

Under våren har informationsmaterial tagits fram till
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de
praktiska rutinerna. Därefter kan vaccinationspaketet introduceras brett via alla vårdcentraler.

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet

Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra
samarbete med beroendevården.

En subventionerad TBE-vaccination för barn och
unga utreds

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri
TBE-vaccination har tagits fram.

Framgångsfaktorer: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Arbetet med den övergripande strategin Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
har under året fortsatt. Syftet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 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. 23 olika förbättringsprojekt pågår med olika inriktning utifrån uppdragen i Budget och
verksamhetsplan 2018 samt riktade statsbidrag.
Uppdrag/mål: Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för
att förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018.
Aktiviteter

Analys

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård

Arbetet med att ta fram en generell modell för
kroniska sjukdomar pågår.

Uppdrag/mål: Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området.

Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1
november. Samtidigt byter samtliga tre jourcentraler
i länet namn till Närakut.

Fortsätta arbetet genom att förtydliga
primärvårdens uppdrag för akuta patienter

Arbete fortsätter inom Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset

Arbetet har hittat sin form och fungerar väl.
Utskrivningsklara patienter har minskat stort i antal.
Arbetet fortsätter med att utvärdera och
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad
vårdplanering efter sjukhusvistelse.
Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla
rutiner och anpassning för att vara klart under
hösten då även uppgradering till Cosmic Link 2
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Aktiviteter

Analys
kommer ske.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Utvecklingsarbete pågår för att öka och
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och
kommunal hemsjukvård. Fokus har hittills legat på
vårdplaneringen i samband med utskrivning från
sjukhusen.

Utveckling av hemrehabilitering

Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång
men behöver utvecklas.

Uppdrag/mål: Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot
genomförts för hjärtsviktspatienter.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling
pilotas och införs november. Hälsokommunikation
med nyanlända genomförs med särskild samverkan
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings
kommun och Gislaveds kommun.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser
och gruppstöd är framtagen och sprids till
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl.
Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår.

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar genomförs i primärvård och
barnhälsovård.

Hälsoskolor

Hälsoskolor har genomförts av
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI,
familjecentraler, invandrarföreningar och
kommunala mötesplatser.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med
kommuner

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar
september 2018. Nässjö kommun är projektledare
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i
genomförandet.

Uppdrag/mål: Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i
samverkan med kommunerna.

En utredning av den palliativa vården är genomförd.
Denna fråga hanteras i den utredningen.
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Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ
medicin

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna
anbud samt test av produkter pågår.

Uppdrag/mål: Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen

Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår.
Presenteras under hösten.

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning
och vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska
genomföras

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för
utvärdering av sommaren kommer användas som
underlag i arbetet.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Fortsatt satsning på primärvården
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är
framtagen.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I
arbetet ingår att göra en kartläggning. Utöver detta
pågår arbete inom fyra områden; ökning av
hembesök i utsatta områden, informera/
kommunicera om vaccinationer, förbättra
tandhälsan samt förebyggande insatser t ex kring
levandsvanor, tobak och alkohol.

Uppdrag/mål: Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser

På familjecentralerna erbjuds föräldrakurser för
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Aktiviteter

Analys

samt särskilt erbjuda pappautbildning.

blivande föräldrar och är en mötesplats, inhämtande
av kunskap och få råd och stöd för föräldrar med
barn i åldern 0-6 år. Särskilda pappautbildningar
erbjuds kontinuerligt.

Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska
öka utifrån föräldrars och barns olika behov.

Arbetet med utveckling av kvinno- och
barnhälsovården ingår i arbetet med uppdrag och
aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan
2018, samt riktade statsbidrag.

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda
levnadsvanor.

Arbetet med utveckling av kvinno- och
barnhälsovården ingår i Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp
till 25 års ålder.

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen
ingår i Tillsammansarbetet. Dialog förs på politisk
nivå med kommunerna angående utökat uppdrag för
unga upp till 25 år.

En översyn görs när det gäller personalbehov på
ungdomsmottagningarna.

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen
on-line pågår och i detta även en översyn av
personalbehov.

Uppdrag/mål: Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett barnskyddsteam

Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag/mål: En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk
organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Aktiviteter

Analys

Bilda en länsövergripande barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är
bildad.

Uppdrag/mål: Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla
barn med autism.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten
har lämnats till Regionledningskontoret.

Uppdrag/mål: Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen
ska intensifieras.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Förbättringsarbetet består av ett 10-tal övergripande
förbättringsområden. Flertalet av dessa är under
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Aktiviteter

Analys
implementering, ett par är pågående. Utvärderingar
har genomförts/pågår. Aktuellt är
fokusgruppsintervjuer med
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten
beräknas vara klara senhösten 2018.

Process och produktion
Strategiska mål: Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel 40-, 50-, 60- och 70åringar som genomgått
hälsosamtal.

30%

19,8%

Under januari - augusti är 2 408 hälsosamtal
genomförda. För resterande del av året
återstår 3 700 hälsosamtal för att nå årsmålet
på 50%.
Nytt arbetssätt med ett digitaliserat verktyg
för hälsosamtal är infört under året.

Andel förstagångsföräldrar
som genomgått hälsosamtal

30%

22%

Andelen förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal till och med andra tertialet 2018
uppgår till 22 procent. Målet för 2018 uppgår
till 50 procent (för helåret). Prognosen för
helåret uppgår till 40 procent.
Andelen genomförda hälsosamtal är något
högre jämfört med föregående år samma
period (föregående år 19 procent). Åtgärder
för att öka andelen hälsosamtal kommer att
genomföras under 2018. Upplevelsen är att
fler föräldrar tackar nej till erbjudandet
utifrån att många arbetsplatser erbjuder
detta inom sin företagshälsovård.

Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa revideras. Tillsammans
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för
psykisk hälsa, kultur, integration,
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har
genomförts enligt plan.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Arbete har startats för att utveckla och anpassa
Region Jönköpings läns system för kunskapsstyrning
enligt landstingens och regionernas
överenskommelse och regionsjukvårdsledningens
uppdrag till regionala medicinska programområden
och samverkansgrupper.

Uppdrag/mål: Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.

Klinikerna och medicinska programgrupper har
regelbundna träffar med representanter från
läkemedelskommittén.

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer
och ordnat införande av läkemedel

Pågår löpande dialog med läkemedelskommittén.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med förflyttningen inom alla verksamheter.

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård
Aktiviteter

Analys

Arbetar med förflyttningen i samverkan mellan
primärvård och specialistsjukvård

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena
i samverkan med primärvården och kommunerna.

Uppdrag/mål: Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun
Aktiviteter

Analys

Arbeta med förflyttningen i samverkan mellan
primärvård och kommun

Arbete pågår i strategigrupper och i
Tillsammansarbetet, i samverkan mellan
primärvården och kommunerna.

Uppdrag/mål: Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport under framtagande kring "Missbruksvård
för barn och unga i Region Jönköpings län".
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika
intressenter.
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Aktiviteter

Analys

Enhet för omhändertagande av berusade personer
etableras (Tillnyktringsenhet TNE)

Enhet i tillfälliga lokaler beräknas starta under
hösten 2018.

Integrerad beroendemottagning

Punkten kommer att tas upp på nytt i strategigrupp
psykiatri missbruk.

Uppdrag/mål: Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt
framtagen handlingsplan tillsammans med
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården,
ungdomsmottagningar, mini-maria.

Strategigrupp äldre

Strategi för 2018-2022 är framtagen i samverkan och
fastställd i Reko. Strategin innehåller två
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande
och förebyggande samt Trygg och säker vård och
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans
med kommunerna. Projekt planeras kring PEERsupport. Arbete planeras för revidering av
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och
beroende.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunerna för att
utveckla gemensamma e-hälsotjänster pågår. Fokus
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering.

Uppdrag/mål: Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag cirka
60 procent vilket ligger i nivå med planeringen.

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas
inom Jönköpingsområdet

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom
ambulanssjukvården utifrån den utredning som
presenterades i maj.

Uppdrag/mål: Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och
resursförstärkningar inom PTSD
Aktiviteter

Analys

Planera för kartläggning

Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det
programområdet som heter trauma. Förstärkning
genom att fler får basutbildning steg 1.
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Uppdrag/mål: Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller
socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp.
Aktiviteter

Analys

Genomföra utredningen

Planeringsarbetet för en beroendemottagning är
återupptaget tillsammans med kommunerna.

Uppdrag/mål: En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Aktiviteter

Analys

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet
under första halvåret 2018 där även en utvärdering
av vårdval ögon ingår.

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat
arbetet med utvärderingen och förslag till
avveckling.

Uppdrag/mål: Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region
Jönköpings län med bland annat fler barnmorskor.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och
kvinnors hälsa.

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka
personaltäthet, utforma eftervård, utforma
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för
kvinnan i samband med graviditet, förlossning och
eftervård. Utveckla och/eller ta till sig de
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra
neonatalvården.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp,
samt i arbetet med det nationella, regionala och
lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Arbetet fortgår enligt plan. Arbetet under hösten
kommer även handla om hur vi går in ett permanent
arbetssätt för SVF.

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom respektive klinik.
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Uppdrag/mål: Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av
prostatacancer inom Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som
drabbats av prostatacancer.
Aktiviteter

Analys

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad
det skulle innebära.

Arbetet pågår

Uppdrag/mål: Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom.
Aktiviteter

Analys

Genomgång och utveckling av cancerrehabilitering

Arbetet pågår

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal
Vårdprevention

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

90 %

Andel riskpatienter som efter bedömning i
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd
inom fall, nutrition och trycksår. 2 av 3
verksamhetsområden når målvärdet på 90 %.
Det område som inte når målvärdet är
kirurgisk vård, där de enheter som ej uppnått
målet ska analysera resultaten under hösten
och vidta åtgärder.

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet fortsätter bland annat genom att
chefsläkare deltar vid varje ledningsmöte. Arbete
sker fortlöpande med de områden i "Säker vård - alla
gånger" som är aktuella för respektive klinik. Under
hösten läggs särskilt fokus på basala hygienrutiner
och klädregler.
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Verksamhetsstatistik
Primärvård

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

578 766

431 758

147 008

varav länets invånare

301 949

298 391

3 558

varav distansbesök

7 315

238

7 077

276 817

133 367

143 450

267 713

123 373

144 340

Antal besök, annan personalkategori

535 996

506 461

29 535

varav länets invånare

509 377

498 770

10 607

varav distansbesök

1 075

51

1 024

26 619

7 691

18 928

19 599

431

19 168

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

275 016

268 767

6 249

varav länets invånare

261 880

256 970

4 910

13 136

11 797

1 339

Antal besök, annan personalkategori

223 242

216 814

6 428

varav länets invånare

215 948

210 272

5 676

7 294

6 542

752

Vårdtid i dagar

132 796

142 964

-10 168

varav länets invånare

129 123

138 732

-9 609

3 673

4 232

-559

Vårdtillfällen

36 410

35 514

896

varav länets invånare

34 880

33 930

950

1 530

1 584

-54

582

602

-20

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

17 672

17 856

-184

varav länets invånare

16 815

16 713

102

857

1 143

-286

Antal besök annan personalkategori

70 585

67 765

2 820

varav länets invånare

68 967

66 002

2 965

1 618

1 763

-145

Vårdtid i dagar

36 549

36 558

-9

varav länets invånare

34 987

35 514

-527

varav utomlänspatienter

1 562

1 044

518

Vårdtillfällen

3 041

3 027

14

varav länets invånare

2 821

2 781

40

varav utomlänspatienter

220

246

-26

Disponibla vårdplatser (egna)

129

136

-7

varav utomlänspatienter
varav distansbesök

varav utomlänspatienter
varav distansbesök
Specialiserad somatisk vård

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
Disponibla vårdplatser (egna)
Specialiserad psykiatrisk vård

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
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Primärvård
Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården. Av alla
läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen
som sker i primärvård 64 procent.
Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka kraftigt (34 %) jämfört med perioden januari
till augusti 2017 och det är distansbesök av utomlänspatienter som förklarar nästan hela
ökningen. Länets invånare konsumerar cirka 3 500 (1 %) fler läkarbesök i år. Drygt 2 procent
av läkarbesöken av länets invånare är distansbesök.
Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (5,8 %). Även för dessa
besök förklaras en stor del av att utomlänspatienter har haft fler distansbesök. Länets invånare
ökar besöken med 2 procent.
Specialiserad somatisk vård
Inom den specialiserade somatiska vården ökar antalet besök av länets invånare till både
läkare och annan personalkategori med 2-3 procent även besök av utomlänare ökar jämfört
med 2017.
Antalet vårdtillfällen ökar under året samtidigt som antalet vårddagar totalt sett minskar. Det
innebär att medelvårdtiden minskar vilket troligen är effekter av ”trygg och säker hemgång”
där antalet vårddagar med utskrivningsklara patienter minskar men även av att vårdprocesser
kontinuerligt effektiviseras, exempelvis Rapid Recovery inom ortopedi, och bidrar till kortare
vårdtider.
Disponibla vårdplatser minskar med 20 stycken jämfört med 2017 den största minskningen
finns inom kirurgisk vård (-13,4 vårdplatser).
Specialiserad psykiatrisk vård
Inom den psykiatriska vården är läkarbesöken i nivå med 2017. Besök till annan
personalkategori ökar med 4 procent och det är länets invånare som gör fler besök.
Inom slutenvården minskar länets invånare konsumtionen av antalet vårddagar med drygt 500
dagar medan motsvarande ökning finns av invånare från andra län.
Det omvända förhållandet finns när det gäller antalet vårdtillfällen där länets invånare ökar
antalet vårdtillfällen och utomlänspatienter minskar. Det innebär att medelvårdtiden minskar
för länets invånare men ökar för utomlänspatienter inom psykiatrin.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer

De nationella riktlinjerna följs upp av respektive
verksamhet samt de medicinska programgrupperna.

Uppdrag/mål: Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför lokala
anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå
i den nya vårdgivarwebben.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans nämnden
för Folkhälsa och sjukvård

0 tkr

-151 555 tkr Budgetavvikelsen för FS nämndens
ansvarsområden är minus 151,5 miljoner
kronor. Samtliga verksamhetsområden har
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.

Prognos nämnden Folkhälsa
och sjukvård

0 tkr

-190 900 tkr Efter ett par år av förhållandevis små
minusresultat sett till omslutning ser
prognosen för 2018 bekymmersam ut.

Verksamhetsområde inkl privata, mnkr

Analys

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

8,6

7,2

3,3

7,0

-7,7

-26,6

-40,6

-32,0

27 Folktandvården

5,2

7,7

-1,1

-5,5

30 Medicinsk vård

-46,7

-10,0

-4,0

-15,0

31 Kirurgisk vård

-78,0

-56,6

-58,4

-76,0

16,9

-15,0

-15,3

-21,0

-101,8

-93,3

-116,1

-142,5

63,6

42,0

-35,4

-48,4

-38,2

-51,3

-151,5

-190,9

20 Privata vårdgivare
21 Vårdcentralerna Bra Liv

32 Psykiatri, rehabilitering o diagnostik
Summa verksamhetsområde inkl privata
10 Regionens åtagande/centrala poster
Totalt FS nämnd
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Efter augusti månad är budgetavvikelsen minus 151,5 miljoner kronor för FS nämndens
områden. Under augusti har ekonomin utökats för ambulanssjukvården och statsbidrag,
sammantaget ger dessa en förstärkning med 72 miljoner kronor. Nettokostnaden ökar med 6
procent 2018 inklusive statsbidragen och exklusive statsbidragen är nettokostnadsökningen
hela 7 procent. Det är mer än vad som kompenserats i budget och bidrar till att
budgetavvikelsen växer jämfört med 2017.
Orsakerna till att nettokostnaden ökar finns på både intäktssidan och kostnadssidan och den
försämrade budgetavvikelsen syns både centralt och hos verksamhetsområdena. Intäkterna
minskar framförallt för asylsökande men även för utskrivningsklara patienter.
Budgetavvikelsen centralt/regionens åtagande beror främst på ökade kostnader för köpt vård
inom riks- och regionsjukvården (minus 62,5 miljoner kronor till och med augusti) samt
kostnader för centralt budgeterade läkemedel bland annat för blödarsjuka (minus 15 miljoner
kronor till och med augusti). I augusti har statsbidrag som avser vårdval primärvård bokats
centralt/regionens åtagande vilket tillfälligt förbättrar resultatet med 23 miljoner. Dessa
statsbidrag kommer att fördelas ut i september.
Verksamhetsområdenas budgetavvikelse försämras successivt även om en viss uppbromsning
har skett de senaste månaderna rensat för effekter av statsbidragen. Fler årsarbetare bidrar till
att lönekostnaderna ökar mer än vad som kompenserats i budget. Kostnaderna för inhyrd
personal (125,6 miljoner kronor) ligger strax över föregående år (123 miljoner kronor).
Prognosen för helåret är minus 191 miljoner kronor vilket är 140 miljoner kronor sämre än
2017. Prognosen är dock bättre än en rak framskrivning (-227 mnkr) och indikerar att
pågående handlingsplaner för en ekonomi i balans får viss effekt under året sista månader och
nettokostnadsökningen beräknas för 2018 minska från nuvarande 6 procent till 5.
Verksamhetsområdenas prognos innebär ett försämrat resultat på 50 miljoner kronor (från
minus 93 till minus 143 miljoner kronor) jämfört med bokslut 2017.
Regionens åtagande/centrala poster beräknas gå från ett överskott på 42 miljoner kronor 2017
till ett underskott på 48 miljoner kronor. Det innebär en försämring på 90 miljoner kronor.
Utöver ökade kostnader för köpt vård och läkemedel bidrarar även ny hantering av de riktade
statbidragen till att försämra resultatet.

Uppdrag/mål: Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24
timmar ska göras, med plan för införande.
Aktiviteter

Analys

Ta fram ett förslag till modell för patientavgift.

Arbete pågår
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Uppdrag/mål: En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en
sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent.
Aktiviteter

Analys

Genomföra en översyn av ACG

En översyn är gjord och presenterad vid nämnden
för folkhälsa och sjukvård i september.

Läkemedel
Läkemedel är ett viktigt verktyg 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.
Region Jönköpings län kommer under 2018 få tillbaka mer återbäring/rabatt än tidigare för
läkemedel mot hepatit C, vilket begränsar kostnadsutvecklingen mellan åren. Trots detta
förväntas den totala kostnadsutvecklingen bli 7,4 %. Detta förklaras bland annat av ökade
kostnader för blödarpreparat samt nya läkemedel inom onkologin. Prognosen är osäker
eftersom det handlar om kostnadskrävande läkemedel till få patienter. Kostnadsutveckling för
läkemedel är i nivå med riket.
Avvikelse
Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring % Prognos 2018
Belopp i mnkr
mot budget
Läkemedel*
801,2
746,3
7,35%
1205
9,6
Beredningar/abonnemang eget
12,9
11,8
9,32%
19,9
0
sjukhusapotek
Summa
814,1
758,1
7,38%
1 224,9
9,6
* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive
rabatter/återbäringar

Tandvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nya patienter som
fått tid till undersökning och
behandling inom 180 dagar.

90%

23%

Enbart ett fåtal allmäntandvårdskliniker kan
ta emot nya patienter.

Andel revisionspatienter
som fått tid till undersökning
och behandling inom 180 dagar
från måldatum

90%

Klinikerna i Gränna och Mullsjö har just nu
möjlighet att ta emot nya patienter. Övriga
kliniker har det inte.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Specialisttandvården: Andel
akuta remisspatienter som
väntat mindre än 7 dagar

90%

100%

Mål uppnått.

Specialisttandvården: Antal
remisspatienter som väntat mer
än 60 dagar

0

941

Specialisttandvården uppvisar en delvis
splittrad bild avseende kösituation.
Radiologen och orofacialmedicin har ingen
kö. Käkkirurgen, pedodonti och
parodontologikliniken har kö på ca 6 månader
för oprioriterade patienter. Oral protetik,
endodonti samt ortodonti har en kö som är
ca ett år. Inom ortodontin är den något längre
i Värnamo och Nässjö. Den längsta kön
uppvisar bettfysiologi med 18 månader, men
man arbetar intensivt med att korta även
denna.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten

Arbete med rekrytering av samtliga yrkeskategorier
pågår. Förbättringsarbete pågår. Arbetsuppgifter ska
fördelas till rätt yrkeskategori. Friska patienter ska
kallas mer sällan.

Process och produktion
Verksamhetsmått
Tandvård

Tertial 2 2018

Antal patienter barn- och
ungdomstandvård*

Tertial 2 2017

Förändring antal

Förändring %

46 022

44 730

+1 292

+2,9 %

106 198

105 006

+1 192

+1,1 %

45 739

44 197

+1 542

+3,5 %

Antal patienter med rätt till
tandvårdstöd;
munhälsobedömning

3 174

3 281

-107

-3,3 %

Antal patienter med rätt till
tandvårdstöd; nödvändig
tandvård

2 493

2 507

-14

-0,6 %

Antal patienter
allmäntandvård
Antal patienter
specialisttandvård

* 2018 har 22-åringar tillkommit (finns ej med 2017)

Tabellen ovan avser färdiga behandlingar. Antalet behandlade barn och ungdomar har ökat
mellan 2017 och 2018 vilket förklaras av att ytterligare en årskull (22-åringar) tillkommit.
När gäller vuxna patienter till såväl allmän- som specialist-tandvård har antalet behandlade
ökat trots bortfall av 22-åringar. Samtidigt som antalet patienter ökar minkar intäkterna. Det
beror på att antal åtgärder minskar per patient samt att åtgärdsmixen kan ha förändrats.
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans Tandvård

0 tkr

-1 136 tkr

Budgetavvikelsen är för Folktandvården är
minus 1,1 miljoner kronor

Prognos Tandvård

0 tkr

-5 500 tkr

Handlingsplan för ekonomi i balans är
framtagen av ledningsgruppen och kommer
att effektueras under senare delen av 2018
samt 2019. Handlingsplanen innebär ett
arbete med att få en större följsamhet att
debitera enligt taxan för de åtgärder som
utförs på patienter samt att se över hur
prioritering mellan barn och vuxna görs
mellan olika kliniker med hänsyn till
socioekonomiska faktorer.

100 %

94 %

Jämfört med tertial 2:2017 har intäkterna för
tertial 2:2018 minskat med 6 procent vilket
motsvarar 6,6 mnkr. Arbetade timmar har för
tertial 2:2018 minskat med 0,9 procent (-1
700 timmar) jämfört med samma period
2017.

Produktivitet mätt som
produktionspoäng i förhållande
till arbetade timmar inom
allmäntandvården
(Folktandvård)

Fler yngre och mindre erfarna tandläkare
samt att fler åtgärder som tandläkare tidigare
utförde utförs nu i högre grad av
tandhygienister innebär minskade intäkter.
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REGIONAL UTVECKLING
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region
Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och
verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och
samproduktion.
Mellan maj och augusti 2018 har revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
kommit in i slutfasen då planen är att ha en remissutgåva klar för beslut i september och som
fram till årsskiftet är ute på remiss. Beslut planeras i regionfullmäktige februari/mars 2019.
Samtidigt är uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge
2012 försenad och planerad vara klar i november. Samordningen kring bredbandsutveckling,
kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor.
Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:





Arbetsmarknad och näringsliv
Kunskap och innovation
Livsmiljö
Samhällsplanering

Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS)

RUS remissen planeras gå ut i oktober. Se ovan.

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i
samband med det kommer vi i större utsträckning
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär
också att uppföljning, kategorisering mm kommer
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och
kommer att intensifieras under hösten.

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050
för att skapa kunskap och förberedelse för
framtiden. Projektet leds av Reglab och involverar
alla regioner i Sverige.

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad




En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens som
skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.
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Mätbara målvärden – årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•
•
•
•
•

Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.
Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i
förhållande till föregående år.
Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner
minska.
Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.

Aktiviteter

Analys

Stötta länets näringsliv

Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av
länets handlingsplan för integrering av klimat- och
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet
senaste året.

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet

Genomförandearbetet med den förstudie som
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart
Industri är igång. Tema Digitaliseringskonferensen
arrangerades den 29/8 på Elmia.

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar. Nu påbörjas
arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen och
arbetet kommer att samordnas med Träregion
Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart
Housing Småland

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas.

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun
Campus I12 och Samordningsförbundet Finnveden,
Södra Vätterbygden och Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga
och arbetslösa i Jönköpings län.

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har
pågått under sommaren enligt plan.

När det gäller Smart Housing Småland (SHS) rullar
verksamheten på enligt den verksamhetsplan som är
antagen. Månatliga avstämningsmöten via Skype
sker mellan projektledaren för SHS och ansvariga
tjänstemän för satsningen i Regionerna resp.
Länsstyrelserna. En regional workshop mellan SHS
och Regionerna/länen kommer att äga rum i
november.

Kunskap och innovation
Inriktningsmål Innovation och kunskap
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
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Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•
•
•
•
•

Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma
sig rikssnittet.
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.
Antalet platser på länets yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande till genomsnittet de
senaste tre åren.
Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år.
Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras jämfört med
föregående år.

Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2
(Reglab).

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka
och utveckla kompetensen.

Regional utveckling har haft dialog med
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt
mot företagen eftersom förordning saknas.

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla
råd har gjorts.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också
är ett IUC (det enda i vårt län).

Livsmiljö
Inriktningsmål Livsmiljö
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är
attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.

Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•

Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.

Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september.

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är levererad
till regionen i juni.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt
planering,

Skapa förutsättningar för konstutövare

Arbete pågår.

Projekt Vandringsleder i Småland

Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från
Mullsjö kommun som är värd för projektet.
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Internationellt arbete
Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det
internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete med våra fyra fokusområden fortlöper i olika
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande
finansiell investering som också kommer att
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på
en site i annat land.

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som
parlamentariker från olika länder och partigrupper.

Europaveckan

Europaveckan äger rum v. 19 i samverkan med
länets kommuner.

Be Global

Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är
beslutsprocessen igång för Region Jönköpings läns
medfinansiering inför fortsättningsprojektet
"Beglobal 2.0" med start 2019-05-01. Ärendet
förväntas kommer för beslut i ANA.
Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår
och ansökan om medel från Tillväxtverket för vårt
läns etablering av RES förväntas insändas under
september.
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Utbildning och kultur
Medborgare och kund
Strategiskt mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla
länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktor: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla
kommuner i Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands Musik och
Teater - Kulturhuset Spira

41 000

41 481

Teaterföreställningen "Den sista Elden" skulle
ha spelats under april men har flyttats till
hösten.
Den säsongsplan som låg till grund för budget
och tertialmål har genomgått ett antal
förändringar på grund av det negativa
ekonomiska resultatet för Smålands Musik
och Teater 2017. Vissa föreställningar har
flyttats, andra har strukits. Prognosen för
helåret pekar dock på att verksamheten når
målet under förutsättning att försäljningen
fortsätter att hålla planen.

Publik Smålands Musik och
Teater - utanför kulturhuset
Spira

11 600

12 817

Målet uppfyllt.

Publik vid föreställningar för
barn och ungdom

15 000

15 098

Målet uppfyllt.

Andel kommuner inom
länet där det varit
föreställningar eller annan
kulturverksamhet

84%

100%

Kultur och utveckling samt Smålands Musik
och Teater har bedrivit verksamhet i alla
länets kommuner.

Process och produktion
Utbildning
Egna folkhögskolor - elevveckor

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Förändring

2017

14 700

16 087

-1 387

14 740

0

0

0

33 625

1 072

607

465

2 334

Summa

15 772

16 694

-922

50 699

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor

14 720

13 966

754

13 990

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor

2 431

2 697

-266

2 829

17 151

16 663

488

16 819

Övriga folkhögskolor - elevveckor (enbart år)
Uppdragsutbildning - folkhögskolor - elevveckor

Summa
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Det har varit en god tillströmning av elever vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna.
Antalet deltagare i etableringskursen för nyanlända vid Värnamo folkhögskola har dock minskat
jämfört med föregående år.

Smålands Musik och Teater

Tertial 2 2018

Totalt antal publik

Tertial 2 2017

Förändring

2017

54 298

49 786

4 512

103 415

Totalt antal föreställningar

333

357

-24

644

Publik per föreställning

163

139

24

161

Publikantalet visar att Smålands Musik och Teaters utbud är attraktivt och tas emot på ett
positivt sätt. Trots att vissa föreställningar under den första delen av året har flyttats eller
strukits har det totala publikantalet ökat jämfört med föregående år.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans nämnden
för Arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet

0 tkr

13 163 tkr

Verksamhetområde Utbildning och kultur
+3,5 mnkr, Centrala anslag +9,6 mnkr

Prognos nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

0 tkr

10 100 tkr

Verksamhetsområde Utbildning och kultur
+2,1 mnkr, Centrala anslag + 8,0 mnkr

Verksamhetsområde, mnkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

41 Utbildning och kultur

-0,7

-2,6

3,5

2,1

10 Regionens åtagande/centrala poster

13,1

1,5

9,6

8,0

Totalt ANA nämnd

12,3

-1,2

13,1

10,1

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 13,1 miljoner kronor för ANA nämndens
områden. Nettokostnaderna 2018 är i nivå med föregående år.
Verksamhetsområdet Utbildning och kulturs budgetavvikelse är plus 3,5 miljoner kronor. Den
största delen av överskottet kan hänföras till de egna folkhögskolorna. Smålands Musik och
Teater har ett mindre underskott (-0,2 mnkr). Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt
stabil.
För Centrala anslag redovisas:
- Bidrag och stöd till olika organisationer
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel)
- Nämndens egna kostnader
Region Jönköpings län, Delårsrapport
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- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter
Centrala anslag visar på en positiv budgetavvikelse totalt 9,6 miljoner kronor. Överskottet t o
m augusti beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel jämfört med budgeten som är
periodiserad i tolftedelar. Kostnaderna avseende projektmedel bokförs vid beslutstillfället och
kan därför variera under året. Mindre överskott finns på ett par av anslagen där hela
budgetanslaget inte är intecknat i form av fasta bidrag. För det nya anslaget avseende
valideringscheckar är ännu inget utbetalt, vilket innebär ett överskott på 0,5 miljoner kronor.
Även kostnaderna för sommarpraktikanter har hittills varit små jämfört med budgetanslaget
på 0,6 miljoner kronor. Nämndens egna kostnader ligger i nivå med budget. Erhållna
statsbidrag uppgår till budgeterad nivå.
Prognosen helår för ANA nämnden är plus 10,1 miljoner kronor, vilket är 11,2 miljoner
kronor bättre än 2017 års utfall.
Helårsprognosen för verksamhetsområdet Utbildning och kultur är plus på 2,1 miljoner
kronor. För egna folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på plus 2 miljoner kronor.
Avvikelsen förklaras till största delen av att etableringskursen för nyanlända har gett ett
intäktsöverskott. Etableringskursens omfattning ser ut att minska under resten av året. I
prognosen är intäkterna beräknade på hittills tilldelad nivå. Årsprognosen för Smålands Musik
och Teater är minus 0,8 miljoner kronor, vilket förklaras av att konferensverksamheten inte
når intäktskravet samt att hyresintäkterna är något lägre än beräknat.
Prognosen för övrig kulturverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner
kronor, vilket främst förklaras av ökade statsbidrag till regionbiblioteksverksamheten.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Förskjutningar av planerade byggnationer,
och därmed inte några förhöjda hyresnivåer, gör att prognosen även för innevarande år
kommer att vara positiv. Höstens antagning visar att ett ökat antal elever valt
naturbruksgymnasierna i vårt län. Prognosen kommer att presenteras för utvecklingsrådet i
oktober.
Prognosen för centrala anslag plus 8 miljoner kronor, där överskott förväntas för ett par av
anslagen för verksamhetsstöd och bidrag eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av
fasta bidrag. Det nya anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna
utnyttjas då det är oklart om regionala medel får riktas direkt mot företagen eftersom
förordning saknas.
För helåret 2018 förväntas ett mindre överskott för de delar som avser bidrag och
sommarpraktikanter. Helårsprognosen för utnyttjande av projektmedel innehåller en del
osäkerhet, men i nuläget görs bedömningen att ett överskott i storleksordningen 6 mnkr
kommer att finnas på detta anslag (som uppgår till 14 mnkr). När det gäller projektmedel
prioriteras användningen av de statliga 1:1-medlen och redovisningen av dessa ingår inte i
regionens räkenskaper. Tillgängliga 24 mnkr för 1:1-medel förväntas förbrukas under året.
Nämndens egna kostnader förväntas även fortsatt vara i budgetbalans. Statsbidragen förväntas
uppgå till budgeterad nivå.
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Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området involverar
många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och attraktiva miljöer.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018.
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller
på att färdigställas.

Nordic Infra Center

Projektet löper på och arbetet med att projektet ska
upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har
fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en
ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning.

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för
de regionala transportplanerna och innehållet i
planen för Jönköpings län kommer har fastställts av
Regionfullmäktige.

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan
för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för
perioden 2017-2020.

Under augusti uppdateras planen för att under
september skickas in till Tillväxtverket.

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål

Arbete med en bredbands- samt en
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten
2018.

Den digitala agendans insatsområden

Se ovan.

Utredning av investeringskostnader för hushåll och
företag

Förstudien var klar i slutet av januari 2018.

Kollektivtrafik
Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor för hållbar utveckling
Framgångsfaktor: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

Analys

50%

45%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial.

Region Jönköpings län, Delårsrapport

32(49)

Framgångsfaktor: Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän trafik alla länsbor

60%

52%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet är på samma nivå jämfört
med föregående tertial.

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän trafik resenärer

73%

63%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial.

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - serviceresor

85%

81%

Resultatet är förbättrat jämfört med tertial 1.

Process och produktion
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktor: Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med högt
resande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal påstigande/mil

9

9

Målet nås även om resultatet är lägre än
första tertialet. Under sommaren är det färre
resenärer.

Antal resor

Ökning
med 2%

1,2%

Resandet totalt har ökat med 1,2%. Ökningen
har kommit under sommaren och hela
ökningen beror på resandet med
sommarlovskortet. Utan det hade det varit en
minskning med ca 0,5%.
Nettoökningen av resorna med
sommarlovskortet är ca 20% under
sommarmånaderna.
Statistiken för resandet inom Västtågen har
justerats med siffrorna från
kundräkningssystemet som finns ombord. Här
återfinns en stor ökning av resandet.
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Länstrafik (tusental)

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Förändring

Antal resor - buss och
tågtrafik

14 534

14 387

1,0%

Andel regelbundna
resenärer (% av länets
inv)

24%

23%

1%

Serviceresor (tusental)

449

442

1,6%

Färdtjänstresor

358

334

7,2%

91

108

-15,7%

Sjukresor

Antalet resor i tabellen avser alla resor inklusive skolkortsresor. I tabellen syns en viss
överflyttning av sjukresor till färdtjänstresor pga. regeländringen om färdtjänst till vården

Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans nämnden
för Trafik infrastruktur och miljö

0 tkr

5 001 tkr

Verksamhetsområde Länstrafiken: + 4 588 tkr,
Centrala anslag: + 413 tkr.

Prognos nämnden för Trafik
infrastruktur och miljö

0 tkr

1 800 tkr

Verksamhetsområde Länstrafiken: + 1 000 tkr,
Centrala anslag: + 800 tkr.

Verksamhetsområde, mnkr
60 Länstrafiken
10 Regionens åtagande/centrala poster
Totalt TIM nämnd

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

-44,1

-34,6

4,6

1,0

3,4

1,4

0,4

0,8

-40,7

-33,2

5,0

1,8

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 5 miljoner kronor för TIM nämnden.
Nettokostnaderna i nivå med föregående år. Exklusive intäkter för viten har nettokostnaderna
ökat med 1 % 2018.
Verksamhetsområdet Länstrafikens budgetavvikelse efter augusti månad är plus 4,6 miljoner
kronor. Länstrafikens trafikkostnader övertiger budget med ca 7,5 miljoner kronor på grund
av höga indexutfall, framförallt på bränsle. Kostnaderna för ersättningsbussar är 14 miljoner
kronor tom augusti, vilket förklaras av inställda Krösatåg samt inhyrda förare på grund av
förarbrist. Det positiva överskottet förklaras främst av höga intäkter för stora kvalitetsviten
från entreprenörer samt fortsatt stora kvalitetsviten inom Serviceresor. Biljettintäkterna har
minskat under sommaren som följd av fritt resande med sommarlovskortet. Intäktsbortfallet
har kompenserats med statsbidrag, vilket sammantaget genererat ett överskott. Inom
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Serviceresor är egenavgifterna något lägre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst har ökat
samtidigt som det finns ett överskott på sjukresor, vilket tyder på att regeländringen om
färdtjänst till vården fått större effekt än budgeterat.
I centrala anslag redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i helårsbudget),
projektmedel och avgift för deltagande i nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3
mnkr). Centrala anslags budgetavvikelse efter augusti månad är plus 0,4 miljoner kronor.
Små överskott finns för nämndens egna kostnader och för projektmedel.
Prognosen helår för TIM nämnden är plus 1,8 miljoner kronor
Helårsprognosen för verksamhetsområde Länstrafiken är plus 1 miljon kronor.
Bedömningen är att Länstrafiken som helhet har en budget i balans även om det finns poster
som dras med underskott. Trafikkostnaderna inom allmän trafik prognostiseras göra ett
underskott på grund av fortsatt hög indexutveckling samt kostnader för ersättningsbussar
inom Krösatågen. Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. Dessa underskott
vägs upp av intäkter från viten och från statsbidrag för sommarlovskortet. Serviceresor
prognostiseras hålla budget och ge ett överskott främst som följd av vitesintäkter.
Centrala anslags helårsprognos plus 0,8 miljoner kronor.
För helåret 2018 förväntas ett visst överskott för projektmedel. För nämndens egna kostnader
förväntas budgetbalans för helåret.
Framgångsfaktor: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Skattesubventionsgrad allmän trafik

60 %

63%

Lägre intäkter i förhållande till kostnader
under sommarmånaderna gör att
skattesubventionsgraden ökar något per
augusti. Som följd av prishöjningar på
biljetter/kort och åtgärdsprogram på
kostnadssidan har dock
skattesubventionsgraden minskat något
jämfört med föregående år och närmat sig
målvärdet.

Kostnad per resenär - km
(serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,57
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index
har ökat jämfört med föregående år. Fler
fordon har tillkommit vilket ökar
kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör
att samplaneringen försämras.
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MEDARBETARE
Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Medarbetarsamtal

90%

84%

Målet är delvis uppnått för regionen som
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att
nå måluppfyllese för 2018.

Kompetensutvecklingsplan

90%

79%

Målet är delvis uppnått för regionen som
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att
nå måluppfyllese för 2018.

Personalhälsa - sjukfrånvaro

4,9%

5,0%

Sjukfrånvaron är högre i jämförelse med
samma period (jan-aug) föregående år. De
flesta verksamhetsområden har en högre
sjukfrånvaro och uppnår inte målet. Sett till
personalgrupp har totalt 10 grupper, bl a
sjuksköterskor. läkare och psykologer en lägre
sjukfrånvaro medan övriga 10 grupper bl a
vårdadministratörer, biomedicinska
analytiker, undersköterskor/skötare och kök
och service har en högre sjukfrånvaro jämfört
med föregående år. Sjukfrånvaron i
procent sett till enbart det andra
tertialet 2018 är på samma nivå som samma
period föregående år, vilket kan indikera att
ökningen under årets fyra första månader
delvis berodde på den relativt omfattande
influensaperioden. Arbete pågår i
verksamheterna för att minska sjukfrånvaron
genom bland annat upprättande av
handlingsplaner, åtgärder, aktiviteter och
utbildningsinsatser

Framgångsfaktor: Kompetensförsörjning
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram
under 2018

Kompetensförsörjningsplan är framtagen och
verkställs i verksamheten under hösten.

Införa en regiongemensam rekryteringsenhet för
samordning av rekrytering av viss hälso- och
sjukvårdspersonal.

Enheten under uppbyggnad och påbörjar sitt arbete
under oktober.

Tillsammans med JU arbeta för att en
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning
startas

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan
och samarbete med JU om ansökan ska vara klar
senast 2019.

Utökning av AT-tjänster med 10 stycken under 2018.

Utökning är genomförd.

Utreda förutsättningar för och införa en karriärtjänst
för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt
arbete

Förutsättningarna för karriärsjuksköterskorna är
framtagna och tillsättningen av de första 50 pågår i
berörda verksamhetsområden.

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta
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Aktiviteter

Analys

Universitet

ledningar. Nära samverkan sker även med Li U.

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala
vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt. Gemensam
organisation för vård- och omsorgscollege i länet
från och med hösten.

Justering av rekryteringstillägget för nattjänstgöring

Genomfört från och med januari.

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd
via arbetsförmedlingen.

Pågår och i nuläget finns totalt 14 pågående
placeringar.

Framgångsfaktorer: Hälsa och arbetsmiljö, Chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Ta tillvara arbetssätt från pågående
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland
annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och
sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering.

Pågår enligt plan

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med
psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan

Använda minienkäter för att följa upp insatser i
handlingsplanen från Medarbetar- och
säkerhetsundersökningen

Enkät finns framtagen. De enheter som valt att
genomföra enkäten gör det under hösten.

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera
diskriminering och trakasserier.

Regionens och verksamhetsområdenas
ledningsgrupper har tagit upp frågan. Frågan ska tas
upp på arbetsplatsträffar i verksamheterna under
hösten.

Nätverk för engagerat ledarskap

Pågår enligt plan. Alla chefer deltar i den
regiongemensamma satsningen nätverk för
engagerat ledarskap.

Framgångsfaktor: Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller
prövas

Sker via förberedelser för pilot av arbetstidsmodell
80-10-10 vid några verksamheter inom medicinsk
vård och kirurgisk vård.

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter
65 års ålder

Översyn pågår.

Utbildning och genomgång inför löneöversyn.
Utbildning för chefer tillsammans med HR för
nylönesättning.

Genomförs årligen.

Utreda förutsättningar för hur resursenheter
liknande den i Värnamo kan införas i Eksjö och
Jönköping

Verksamhetsområde medicin utreder/utvärderar
resursenhet i Värnamo och utifrån detta kommer
förutsättningar till fortsatt utveckling av
resursenheter i länet att analyseras.
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Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid

Arbetet med Heltid som norm pågår enligt plan. De
önskemål som inkommer hanteras enligt den
framtagna rutinen.

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur
många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både
tjänstgöringsgrad och frånvaro.
I genomsnitt har regionen totalt ökat 179 faktiska årsarbetare under jan - aug 2018 jämfört
med samma period 2017. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning.
Ökningen av anställda årsarbetare är 251 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 71
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 2018-2017
Årsarbetare
Ökning av tillsvidareanställda

212

Ökning av visstidsanställda

55

Minskning av timavlönade

-16

Summa förändring årsarbetare

251

Ökad sjukfrånvaro

-29

Ökad FL/VAB

-20

Ökad övrig frånvaro

-22

Summa ökning av frånvaro (färre i arbete)

-71

Ökning av faktiska årsarbetare

179

Nästan alla verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma
period föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar
den interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna.
Ökningen jämfört med samma period föregående år beror även på den ökning som skedde
under slutet av 2017 och som verksamheterna burit med sig i ingången av 2018.
Uppdelat på personalgrupp så är det framförallt en minskning av vårdadministratörer medan
minskningen i gruppen kurator m fl beror på omkodningar där färdtjänsthandläggare och
biståndsbedömare som tidigare kodats i den gruppen har flyttats till gruppen handläggare och
administratörer. Störst ökning är det inom grupperna ST-läkare, sjuksköterskor samt
handläggare och administratörer.
Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens
första kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2018
uppdelat per personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det
påverkas av nya medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar
förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad
frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde
kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare
och frånvaro tillsammans)
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Personalgrupp

Administration vård

554

Förändring
frånvaro
årsarb jämfört
samma period
2017
-3
4

AT-läkare och underläkare ej leg

149

17

-1

18,4

Biomedicinska analytiker m fl

241

5

4

1,4

Handläggare och administratörer

703

53

6

47,8

Kurator m fl

136

-9

0

-8,4

Kök och service

392

4

4

-0,4

Ledningsarbete

412

14

0

13,4

97

7

6

0,4

306

0

0

-0,3

2250

46

19

26,7

Specialistkompetent läkare

584

-7

-9

2,3

ST-läkare och underläkare leg

297

38

-2

39,5

78

-3

-2

-1,1

Tandläkare

151

5

6

-1,1

Tandsköterskor m fl

300

15

4

10,8

Teknisk personal och hantv

376

15

1

13,8

1375

25

18

7,6

Utb fritid och kultur

252

23

13

9,7

Övrig rehab och förebygg arb

122

7

2

4,9

Psykologer
Fysioterapeut/ arbetsterapeut
Sjuksköterskor

Tandhygienist

Undersköterska/Skötare m fl

Övrig vård- och omsorgsarbete
Summa

Faktiska årsarb Förändring
genomsnitt
årsarb jämfört
jan-aug 2018
samma period
2017

Förändring
faktiska årsarb
jämfört samma
period 2017
-7,4

74,5

0

-1

1,4

8 848

251

71

179

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet 2018 till ca 125,6
miljoner kronor, vilket är ca 2,6 miljoner kronor högre än motsvarande period 2017.
Kostnaden har ökat inom primärvården och den somatiska vården medan den har minskat
inom psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och
med andra tertialet ca 2,2 miljoner kronor, vilket är något lägre än förra året vid samma tid.
Kostnaden för inhyrd personal hittills under 2018 motsvarar 3,9 procent av
personalkostnaderna. Det är högre än den nationella indikatorn för oberoende av hyrpersonal
för 2019, som ligger på 2 procent men en förbättring jämfört med helår 2017, där andelen låg
på 4,3 procent. Arbetet med att nå oberoende i verksamheterna sker genom bland annat
handlingsplaner, delmål och utökning av antalet AT-läkare och ST-läkare vilket väntas ge
positiva resultat. Ett trendbrott är att sett till enbart tertial 2 så är det en minskning av
hyrkostnaderna jämfört med motsvarande tertial 2017.
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MILJÖ, STÖD OCH SERVICE
Strategsikt mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktor: Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet inköp

Målvärde

Resultat

Analys

90%

94%

Fortsatt god måluppfyllelse

Hållbarutveckling 2017-2020
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom
programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. 13 av 27
mål/mätetal följs för närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2018 visar att fyra av
målen uppnås, fyra av målen delvis uppnås och att fem av målen inte nås.
Energi: inom energiområdet sker minskning av Region Jönköpings län värmeförbrukning,
med prognos att årsmålet på max 86,5 kWh/m2 uppnås. Genomförda
energioptimeringsprojekt har tillsammans med gynnsamt väder bidragit till minskningen.
Samtidigt har den varma sommaren inneburit extra stort behov av kyla i våra fastigheter,
vilket höjt prognosen för elförbrukningen över målnivån för 2018.
Tjänsteresor: användning av privatbil i tjänsten ökar totalt sett och inom fem
verksamhetsområden av tio. Även användningen av bilpoolsbilar ökar under perioden. En
fortsatt viktig åtgärd är att de nya riktlinjerna för möten och resor aktivt kommuniceras ut
inom respektive verksamhetsområde.
Andelen miljöbilar (miljöbilsdefinition 2013) inom regionen är relativt oförändrade på ca 75
procent. Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt bonus-malus system i kraft, med nya definitioner av
vad som vad som betraktas som miljöbil (bonus). Inför nästkommande år behöver målet
justeras så att det speglar ny definition liksom prioriteringarna i av Region Jönköpings län
drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon).
Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt
Sunda Hus) på 80 procent är högt ställd. Handlingsplan för att öka andelen pågår.
Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad
andel svenskodlad frukt och grönsaker och ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på
kriterier för hållbart fiske. Arbete pågår för att ytterligare prioritera inköpen av svenskt kött,
vilket också avspeglas i att vi närmar oss målsättningen på 90 procent svenskproducerat
oberett kött, mjölk och ägg. Resultatet har också förbättrats när det gäller andel ekologiska
livsmedel, bland annat genom fokus på omställning av icke-ekologiska produkter med de
största inköpsvolymerna.
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Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller andelen vegetariska portioner i
restaurangerna. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av
de vegetariska alternativen.
Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

86,5
kWh/m2

80,2
kWh/m2

Positiv utveckling till följd av gynnsamt väder i
kombination med utförda
energioptimeringsprojekt.

Levererad energi
elförbrukning

78,5
kWh/m2

82,4
kWh/m2

Elförbrukning hittills i år är högre än senaste
åren p.g.a. den extremt varma sommaren
som inneburit stort behov av kyla i våra
fastigheter.

Aktiviteter

Analys

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-nollenergihus för levererad energi.

Tas med vid projektering av byggnader.

Energironder ska genomföras regelbundet enligt
fastställd plan i samtliga verksamheter i
organisationen.

Tidsplan är satt. Checklista och rutin är under
framtagande. Arbetet ska presenteras på tre
miljöombudsträffar i oktober. Planen är att allt ska
vara klart och igångsatt innan jul.

Olika status beroende på ny- eller
ombyggnadsprojekt.

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor, antal km egen
bil (privatbil)

-10 %

4%

Ökad användning av privatbil i tjänsten.
Fortsatta åtgärder genom bl a förstärkt
information kring nya riktlinjer för möten och
resor.

Tjänsteresor, antal km
poolbil (korttid)

-10 %

1,6 %

Bilpoolsanvändningen ökar något totalt sett,
ökningar motiveras i flera fall av utvidgade
uppdrag, t ex primärvårdens
samordningsansvar som medför fler resor.

Andel miljöbilar inom
regionen

80 %

74,4 %

Relativt oförändrad andel miljöbilar
(MB2013). Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt
bonus-malus system i kraft, med nya
definitioner av vad som vad som betraktas
som miljöbil (bonus). Behov av att justera mål
(och mätetal) inför kommande år.

Aktiviteter

Analys

Fordon ska köpas in i enlighet med
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd
drivmedelsstrategi.
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Aktiviteter

Analys

strategi.
Laddstolpar till elbilar för besökande och personal
ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid våra
fastigheter. År 2018 bör huvuddelen av våra
motorvärmare vara bortplockade efter en
behovsanalys och dess ledningar frigjorda till förmån
för elbilar.

Förslag på utbyggnad av laddstolpar håller på att tas
fram. En genomgång med nätägare för att lokalisera
möjliga nätanslutningar har gjorts för våra
anläggningar i Region Jönköpings län. Behovet av
antal laddningspunkter för elfordon har kartlagts
tillsammans med länstransporter och miljö. Ett
förslag på uppbyggnad av hela Regionens
elbilsladdning finns framme att presentera till
månadsskiftet oktober/november.

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel A- och B-klassade
byggmaterial vid om- och
nybyggnation.

80 %

65,3 %

Handlingsplan för att öka andelen A och Bklassade byggmaterial pågår.

Uppdrag/mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav
avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer
vi ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel svenskproducerat
oberett kött, mjölk och ägg

90 %

87,7 %

Ökad andel med ca två procentenheter sedan
föregående uppföljning. Ytterligare ökning
väntas efter särskild prioritering av inköp av
svenskt kött under sommaren och framöver.
Arbetsgrupp med deltagare från alla tre
köken jobbar med inköpsfrågan.

Andel svenskodlad frukt och
grönt

16 %

31,5 %

Mål uppnås med råge.

Andel MSC-märkt fisk och
skaldjur

66 %

83,5 %

Mål uppnås.

50 %

41,6 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

90 %

91,2 %

Mål uppnås.

Andel ekologiska livsmedel
Andel kaffe, te och kakao
med sociala och etiska krav

Aktiviteter
Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong
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Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i
våra restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel hälsofrämjande
fikautbud för möten/konferens

20 %

19 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

Andel vegetariska portioner
i regionens restauranger

18 %

16,8 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.
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EKONOMI, Region Jönköpings län
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans

0 tkr

63 919 tkr

Prognos

0 tkr

230 000 tkr

Tertialresultatet bättre än budget
Efter andra tertialet är resultatet ett överskott på 340 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner
kronor bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 52
miljoner kronor lägre än periodbudget. Till och med augusti har totalt 147 miljoner kronor för
nya riktade statsbidrag erhållits. Skatter och generella statsbidrag visar 3 miljoner kronor
sämre än budget. Finansnettot för tillgångar visar 8 miljoner kronor bättre än periodbudget,
främst beroende på högre utdelning. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 7
miljon kronor bättre än periodbudget. Resultatet till och med augusti är 65 miljoner kronor
sämre än förra året vid samma tid trots att 2018 innehåller en reavinst för försäljning av
fastighet med 27 miljoner kronor. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat) är 48
miljoner kronor sämre än augusti 2017.

Årsprognosen i nivå med budget
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 15
miljoner kronor högre än den reviderade budgeten på 215 miljoner kronor. Däremot är det en
resultatförsämring mot 2017 med 136 miljoner kronor. I prognosen ingår riktade statsbidrag
med 225 miljoner kronor för nya överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka
20 miljoner kronor högre än budget eftersom det tillkommit ytterligare ett bidrag under 2018.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 415 miljoner kronor vilket är 60 miljoner kronor
lägre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 10 682 miljoner kronor som är
2 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat)
beräknas därmed till 267 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 192 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner
kronor sämre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 229 miljoner
kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än budget.
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Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna
(inklusive försäljning av fastigheter med mera) överstiger resultatet exklusive avskrivningar
med 200 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 75 procent, vilket är något bättre än
budgeten på 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med
egna medel med 240 miljoner kronors marginal.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
2:2017

Bokslut

2 474

1 442

2 236

-8 194

-12 512

-7 686

-11 854

-249

-377

-260

-398

-6 805

-10 414

60

-6 503

-10 016

Skatteintäkter

5 604

8 405

-50

5 413

8 154

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

1 515

2 276

48

1 453

2 175

Verksamhetens resultat

314

268

58

362

313

Finansnetto tillgångar

179

192

-54

168

218

-153

-229

11

-125

-165

340

230

15

405

366

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad

Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Utfall
Tertial
2:2018

Prognos
2018

1 638

Avvikelse
årsbudget

2017

Prognosen för verksamhetens nettokostnad förutsätter åtgärder i vissa
verksamheter
Nettokostnaden beräknas bli 10,4 miljarder kronor, vilket är 60 miljoner kronor lägre än
budget. Nettokostnadsökningen blir 4,0 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på
4,6 procent. För att nettokostnaden ska hamna på denna nivå krävs att planerade åtgärder i
hälso- och sjukvården får effekt vilket också förutsätter att de riktade statsbidragens insatser
inte innebär ytterligare ökade kostnader.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 3,4 procent.
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Nämnd

Periodavvikelse
-151
-119
-32

Prognosavvikelse
-191
-150
-41

Kostnadsomslutning
-11 287
-9 476
-1 811

Avvikelse
i procent
-1,7
-1,6
-2,3

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

13
3
10

10
2
8

-495
-442
-53

2,0
0,5
14,8

TIM
varav verksamhetsområde
varav centralt

5
5
0

2
1
1

-1 291
-1 281
-10

0,1
0,1
9,7

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

59
15
44

55
11
44

-2 711
-2 477
-234

2,0
0,5
18,8

123
69
36
18

182
103
55
24

-234
-196
15
-53

77,6
52,1
379,5
46,0

3
52

2
60

-16
-16 033

14,7
0,4

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm
RF
Totalt

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i
avsnitten Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.
Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens
ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens
övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del reavinst på
försäljning av fastighet i början av 2018. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på
182 miljoner kronor för 2018. En del av avvikelsen beror på att Länssjukhuset Ryhov är
färdigavskrivet, den budgeten ligger centralt i väntan på att pågående byggnationers
avskrivningskostnader ska täckas av det budgetutrymmet. Den största delen, 103 miljoner
kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar centralt. 25 miljoner kronor avser statsbidrag
och överenskommelser som pågått under flera år och 78 miljoner kronor avser nya
statsbidrag/överenskommelser som kom inför 2018. Detta överskott kompenserar den
negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och sjukvård och gör att prognosen för
verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv budgetavvikelse på 60 miljoner kronor.

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning
Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,1 procent. Avtalsökningen inklusive helårseffekt
från 2017 utgör 3,0 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 47 miljoner
kronor högre än avtalsökningen. Kostnaden för inhyrd personal uppgår efter andra tertialet till
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126 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än samma period 2017. Om man ser
enbart till andra tertialet ligger det på samma nivå som 2017, så ökningstakten verkar ha
stannat av. 2017 blev totalkostnaden 203 miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom
primärvården och inom den somatiska vården medan en minskning har skett inom psykiatrin
och medicinsk service, främst radiologin. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan,
är till och med andra tertialet 2,2 miljoner kronor, vilket är en liten minskning mot förra årets
2,3 miljoner kronor vid samma tid.

Skatteintäkterna når inte budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 406 miljoner kronor 2018 vilket är 49 miljoner kronor
lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning
i augusti, vilken var 9 miljoner kronor lägre än i aprilprognosen.

Generella statsbidrag och utjämning bättre än väntat
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr

Tertial 2
2018

Prognos
2018

Avvikelse
årsbudget

Tertial 2
2017

Bokslut
2017

Inkomstutjämning

1 122

1 683

-3

1 099

1 648

Kostnadsutjämning

-217

-325

-6

-195

-292

Regleringsbidrag/avgift

-72

-108

61

-93

-140

Läkemedelsbidrag

633

953

-7

601

898

44

65

0

41

61

Livmoderhalsscreening

3

5

0

0

0

Långtidsarbetslösa

1

2

2

0

0

1 515

2 276

48

1 453

2 175

Välfärdsmiljard flyktingar

Summa

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2018 ger regionen nästan 976 miljoner
kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen
kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 27
miljoner kronor. Regionen beräknas även få del av vinst/förlustmodellen för Hepatit-C med
knappt 4 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2018 beräknas därmed till knappt 953
miljoner, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budget.
Bidragen och avgifterna inom utjämningssystemet visar 52 miljoner kronor bättre än budget
på årsbasis, där den största avvikelsen avser regleringsavgiften vilken blir 61 miljoner kronor
bättre än budget.
Välfärdsmedlen 2018 är på totalt 2 300 miljoner kronor till landstingen. De består av 900
miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 32 miljoner
kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 400 miljoner
kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 65 miljoner kronor av dessa vilket
särredovisats i tabellen ovan.
Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors
hälsa får landstingen 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid
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fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt
bidrag då det 2019 kommer ingå i regleringsbidraget/avgiften.
Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2018 500 miljoner kronor till kommuner och
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från
arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak kopplad till antalet extratjänster. Av medlen till
landstingen/regionerna på 75 miljoner kronor fick regionen 2,2 miljoner kronor.

Finansnettot sämre än budget
Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 180 miljoner
kronor, vilket är 8 miljoner kronor bättre än budget. På helår beräknas finansnettot uppgå till
192 miljoner kronor. Det är 54 miljoner kronor lägre än budget, där 70 miljoner kronor avser
högre kostnader för realisationsförluster och nedskrivningar och 16 miljoner kronor avser
högre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och återlikvider. Det största
skälet till budgetavvikelse består i risk för nedskrivning av obligationer med längre löptid.
Utöver det redovisade finansnettot finns per 2018-08-31 orealiserade värdeökningar i
aktieportföljen på 725 miljoner kronor.
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
åtta månader till 5,7 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
andra tertialet en kostnad på 153 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 229
miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor lägre kostnad än i aprilprognosen och motsvarar 11
miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar
Årets prognostiserade resultat på 230 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 607 miljoner kronor.
Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 807 miljoner kronor innebär det att resultatet är
200 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 75 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar
med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas
investeringar ha finansierats med egna medel med 240 miljoner kronors marginal.
Bruttoinvesteringarna på 845 miljoner kronor är 65 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av
de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 660 miljoner kronor av byggnader samt 179 miljoner kronor av övriga
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och bilar. Utöver
bruttoinvesteringarna så har försäljning av anläggningstillgångar skett, främst en fastighet,
med 36 miljoner kronor samt en återbetalning på 2 miljoner kronor av föregående års
bussdepåinvestering.
Under årets två första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 455 miljoner kronor.
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Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar
Byggprojekt

Utbetalning 2018,
miljoner kronor

Hus D1 Ryhov

277

Hus 37 Eksjö

190

Op-IVA Värnamo

52

Komponentbyten

46

Råslätt VC

10

Onkolog etapp 2

24

MR-kamera Värnamo

13

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor.
Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången någonsin 2016 kommer vara
positiv även 2018 och ligga på 5,6 procent.
Tabell: Nyckeltal

Soliditet %
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Prognos
2018

Bokslut
2017

+5,6

+3,8

3,2

3,2

Balanskravsutredning
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen.
Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli +83 miljoner
kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år
finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell
så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella
kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2018 har
detta medfört en minskad avsättning med 28 miljoner kronor och ackumulerat en ökad
avsättning med 79 miljoner kronor jämfört med om genomsnittsmodell inte hade använts.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017.
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Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut

Prognos

Bokslut

per 2018-08-31

2018

2017

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

57,5

56,1

70,6

11xx

3 372,7

3 617,6

3 135,7
784,0

II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark och byggnader
2. Maskiner och inventarier
III. Finansiella anläggningstillgångar

12xx

757,5

776,9

13xx

170,4

170,3

172,9

4 358,0

4 620,8

4 163,2

Summa Anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

II. Fordringar

15xx-17xx

50,2

48,4

48,6

797,6

757,9

739,6
5 831,3

III. Kortfristiga placeringar

18xx

5 876,1

5 852,6

IV. Kassa och bank

19xx

477,5

515,9

527,2

7 201,4

7 174,9

7 146,7

11 559,4

11 795,7

11 309,9

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital
I. Landstingskapital
III. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital

429,0

429,0

63,3

340,3

230,0

365,7

769,2

659,0

429,0

8 728,7

8 792,2

8 565,9

16,1

16,1

16,1

8 744,8

8 808,3

8 582,0

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Övriga avsättningar

223x

Summa Avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder

71,5

70,4

74,2

1 973,8

2 258,0

2 224,8

2 045,3

2 328,4

2 299,0

11 559,4

11 795,7

11 309,9

Pensionsåtagande inklusive löneskatt

0,0

0,0

Pensionsåtagandeförändring

0,0

0,0

71,9

71,9

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelse:

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.)

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

2018T2

2018

budget

2017

2017T2

1 637,7

2 474,0

1 442,1

2 235,9

-8 194,3

-12 511,7

-7 685,9

-11 854,1

-249,0

-376,7

-259,6

-398,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-6 805,5

-10 414,5

60,4

-6 503,4

-10 016,3

Skatteintäkter

5 604,3

8 406,5

-49,5

5 412,9

8 153,7

Generella statsbidrag o utjämningssystem

1 514,9

2 275,6

47,7

1 452,7

2 175,1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Res före finansnetto (Verksamhetens resultat)

313,7

267,6

58,6

362,2

312,5

Finansiella intäkter tillgångar

205,4

270,0

16,0

202,4

272,6

Finansiella kostnader tillgångar

-25,9

-78,3

-70,3

-34,4

-55,0

-152,9

-229,3

10,7

-125,1

-164,5

340,3

230,0

15,0

405,0

365,7

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner)
RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Finansiella nyckeltal
Likviditet
Soliditet fullfondering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

340,3

230,0

15,0

405,0

365,7

Tertialutfall Prognosutfall

Tertialutfall Utfall

2018T2

2017T2

3,65
6,7%

Soliditet blandmodell
Nettokostnad/skatt o bidrag

2018

3,18

3,88

5,6%

4,3%

46,4%

2017

3,21
3,8%
47,2%

95,6%

97,5%

94,7%

97,0%

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag

4,8%

2,2%

5,9%

3,5%

Nettkostnadsökning mot föregående år

4,6%

4,0%

4,0%

Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar

5,1%

4,1%

4,7%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår

3,7%

Egenfinansieringsgrad investeringar
Rörelsekapital

Definitioner:
Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

5 228 mkr

3,4%

4,9%

75,2%

91,3%

4 917 mkr

5 127 mkr 4 922 mkr

DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

Bokslut

Nettokostnads-

T2 2018

2018

2018

mot budget

2017

förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet

30,0

45,7

47,6

1,9

45,1

1%

98,7

149,7

149,8

0,1

154,3

-3%

23,8

42,2

50,2

8,0

45,1

-7%

0,9

1,4

1,3

-0,1

1,3

10%

153,4

238,9

248,9

10,0

245,7

-3%

00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service

1 187,9

1 816,9

1 827,7

10,7

1 798,2

1%

3 798,5

5 745,9

5 562,5

-183,3

5 405,9

6%

559,6

848,3

829,3

-18,9

811,2

5%

170,1

264,9

262,6

-2,4

243,9

9%

260,6

413,8

424,5

10,6

399,8

4%

0,6

0,9

0,9

0,0

0,8

10%

14,9

28,7

21,1

-7,6

24,5

17%

Summa

5 992,2

9 119,4

8 928,5

-190,9

8 684,4

5%

Summa
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
91 Politisk verksamhet

43,8

67,2

69,2

2,0

69,7

-4%

536,3

800,1

799,5

-0,6

788,3

1%

0,8

1,1

1,3

0,2

1,0

7%

Summa

580,8

868,4

870,1

1,7

859,0

1%

-3%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
Summa

14,8

21,6

24,2

2,6

22,3

107,2

176,4

174,1

-2,3

171,8

3%

1,9

3,7

4,0

0,3

2,1

77%

26,0

40,2

38,5

-1,7

36,9

9%

144,1

269,4

321,9

52,5

234,4

15%

-58,1

-92,4

-88,5

3,9

-55,6

66%

236,0

418,8

474,2

55,4

411,9

2%

-45,9

-69,8

-73,4

-3,6

-64,7

8%

18,2

27,2

52,6

25,4

-31,9

-185%

-0,8

-245%

Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

Internränta
Pensioner mm
Inkassoåterbäring mm
Avskrivningsbudget mm
Statsbidrag hälso- och sjukvård

1,2

0,0

-1,2

-0,8

0,0

0,0

58,9

58,9

0,0

-137,5

-204,7

-102,3

102,4

-102,1

100%

Summa

-166,0

-246,1

-64,3

181,9

-199,5

23%

Patientnämnden (Politisk verksamhet)
Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)
Regionfullmäktige och revision

0,6

1,0

1,9

0,9

1,1

-12%

0,1

0,2

0,2

-0,1

0,2

2%

8,3

13,8

15,4

1,6

13,5

3%

Summa

9,1

15,1

17,5

2,4

14,9

1%

6 805,5

10 414,5

10 474,9

60,4

10 016,3

4,0%

RF och övrigt utanför nämnder

Verksamhetens nettokostnad

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

2018-10-03 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§106

Sammanträdesplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/2227
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. fastställa sammanträdesplan 2019 för Nämnd för trafik
infrastruktur och miljö, enligt följande:
22/1, 26/2, 19/3, 23/4, 4/6, 25/6. 17/9,15/10, 19/11, 10/12
2. fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium
kl.08.30-12.00 enligt följande:
8/1, 6/2, 6/3, 10/4, 22/5, 12/6, 3/9, 2/10, 7/11, 27/11
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för Nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21
 Sammanträdesplan 2019
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att presidiemötet i februari flyttas till den
6/2.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 93-108
Tid:

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-10-03 kl:09.00-11.30

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-21

1(1)

RJL 2018/2227

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Sammanträdesplan 2019 Nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
1. fastställer sammanträdesplan 2019 för Nämnd för trafik infrastruktur och
miljö, enligt följande:
22/1, 26/2, 19/3, 23/4, 4/6, 25/6. 17/9,15/10, 19/11, 10/12
2. fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium kl.08.30-12.00
enligt följande:
8/1, 12/2, 6/3, 10/4, 22/5, 12/6, 3/9, 2/10, 7/11, 27/11

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för Nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö.

Information i ärendet
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö föreslås fastställa sammanträdesdagar för
år 2019.

Beslutsunderlag
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Beslut skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektör

Januari 2019
T 1

Februari 2019

Nyårsdagen

O 2

L 2

T 2

T 2

S 2

O 3

F 3

M 3

T 4

L 4

T 4

Nämnd FS Nämnd TIM

O 5

Nämnd ANA

T 6

Sveriges nationaldag

S 3

S 6

Trettondedag jul

T 5

2

T 8

FS pres TIM pres

O 9

ANA pres

S 3

6

Första maj

L 1

23

T 5

RS

F 5

S 5

O 6

O 6

FS pres TIM pres

L 6

M 6

T 7

T 7

ANA pres

S 7

T 7

F 7

15

O 8

L 8

Pingstafton
Pingstdagen

F 8

RF

10

M 4

O 1

Juni 2019

L 2
M 4

M 7

Maj 2019
14

M 1

F 4
Trettondedagsafton

April 2019

F 1

T 3
L 5

Mars 2019

F 1

KF

F 8

M 8

L 9

L 9

T 9

T 9

S 9

T 10

S 10

S 10

O 10 FS pres TIM pres

SKL

F 10

M 10 ANA pres

F 11

M 11

T 11 ANA pres

SKL

L 11

T 11 RS

L 12

T 12 FS pres TIM pres

T 12 RS-AU

S 12

O 12 FS pres TIM pres

SKL

S 13

O 13 ANA pres

O 13

SKL

T 13

SKL

SKL

M 14

3

7

M 11

11

F 12

T 14

T 14

F 15

F 15

M 15

O 16 RS-AU

L 16

L 16

S 17

F 18

M 18

L 19
S 20
M 21

4

T 22 Nämnd FS Nämnd TIM

S 17

KF - Utökat

L 13

T 15
T 17 RS-AU

RF

19

M 13

S 14

T 14 RS

16

F 14

O 15

SKL

L 15

T 16

T 16

SKL

S 16

F 17

M 17

T 18

L 18

T 18 RF

T 19 RS-AU

T 19 Nämnd FS Nämnd TIM

SKL

F 19

Långfredagen

S 19

O 19 Nämnd ANA

O 20

O 20 Nämnd ANA

L 20

Påskafton

M 20

T 21

T 21

SVN

S 21

Påskdagen

T 21

F 21

Midsommarafton

F 22

F 22

SVN M 22 Annandag påsk

O 22 FS pres TIM pres

L 22

Midsommardagen

17

SKL

L 23

L 23

T 23 Nämnd FS Nämnd TIM

T 23 ANA pres

SKL

S 24

S 24

O 24 Nämnd ANA

F 24

T 25

L 25

M 25

9

M 25

13

21

T 20

S 23
SVN M 24 RS-AU
T 25 Nämnd FS Nämnd TIM

L 26

T 26 Nämnd FS Nämnd TIM

T 26 RS

F 26

S 26

S 27

O 27 Nämnd ANA

O 27

L 27

M 27

T 28

T 28

S 28

T 28 RS-AU

F 28

O 29

L 29

T 30 Kristi himmelsfärdsdag

S 30

5

25

O 17

12

T 24

M 28

KF

M 18

8

O 23 Nämnd ANA
F 25

20

T 29 RS

F 29

M 29

O 30

L 30

T 30 RS-AU

T 31

S 31

18

F 31

24

O 26

22

T 27

26

Juli 2019
M 1

Augusti 2019
27

September 2019

T 1

S 1

T 2

F 2

M 2

O 3

L 3

T 3

T 4

S 4

O 4

F 5

M 5

32

Oktober 2019
F 1

Alla helgons afton

S 1

O 2

FS pres TIM pres

L 2

Alla helgons dag

M 2

FS pres TIM pres

T 3

ANA pres

ANA pres

F 4

M 4

L 5

T 5

RF Delår 2

O 6

RF Budget

SKL

F 6

T 7

FS pres TIM pres

SKL

L 7

F 8

ANA pres

36

T 5

T 6

F 6

S 6

S 7

O 7

L 7

M 7

T 8

S 8

T 8

28

December 2019

RF

L 6
M 8

November 2019

T 1

37

S 3

41
RS-AU

T 3

45

49
RF

O 4
T 5
KF

S 8

F 9

M 9

O 9

L 9

M 9

L 10

T 10 RS-AU

T 10

S 10

T 10 Nämnd FS Nämnd TIM

O 11 RS-AU

F 11

O 11 Nämnd ANA

SKL

T 12

L 12

T 12 RS-AU

T 12

SKL

O 13

F 13

T 14

L 14

S 11

F 12

M 12

L 13

T 13 RS

F 13

S 13

O 14

L 14

M 14

T 15

S 15

T 15 Nämnd FS Nämnd TIM

F 15

S 15

T 16

F 16

M 16

O 16 Nämnd ANA

L 16

M 16

O 17

L 17

T 17 Nämnd FS Nämnd TIM

T 17

S 17

T 18

S 18

O 18 Nämnd ANA

SKL

F 18

M 18

F 19

M 19

T 19

SKL

L 19

T 19 Nämnd FS Nämnd TIM

T 19

O 20 Nämnd ANA

F 20

T 21

L 21

F 22

S 22

S 14
M 15

29

33

34

38

KF - utökat

M 11

46

T 11

42

RS-AU

50

T 9
O 10

T 17 RS

47

O 18

L 20

T 20

F 20

S 20

S 21

O 21

L 21

M 21

T 22

S 22

T 22 RS

T 23

F 23

M 23

O 23

SKL

L 23

M 23

O 24

L 24

T 24 RS

T 24

SKL

S 24

T 24 Julafton

O 25

F 25

M 25 RS

48

O 25 Juldagen

T 26

L 26

T 26

SKL

T 26 Annandag jul

S 27

O 27 FS pres TIM pres

SKL

F 27

T 28 ANA pres

SKL

L 28

T 29

F 29

SVN

O 30

L 30

M 22

30

T 25

S 25

F 26

M 26

L 27

T 27 RF

F 27

S 28

O 28

L 28

M 29

31

35

T 29

T 30

F 30

O 31

L 31

39

SVN

M 28

S 29
KF

M 30

40

T 31

43

44

51

52

S 29
M 30
T 31 Nyårsafton

1

