
KUNGÖRELSE 1(2)

Regionfullmäktige

Tid: 2019-08-27, kl 09:00

Plats: Sessionssalen, Gislaveds kommun

Ärenden
1 Öppnande
2 Upprop
3 Val av protokollsjusterare
4 Tillkännagivande av tid och plats för justering 

av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 
10 september, kl 15:30 på Regionens hus

5 Framställande av interpellationer och frågor
6 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd 2019/310
7 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 

och permanent inslag i vården
2019/312

8 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention

2019/316

9 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus 2018/1872
10 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 

landsbygden
2018/2153

Anmälningsärenden
11 Granskning av Region Jönköpings läns 

efterlevnad av dataskyddsförordningen
2019/724

12 Granskning av riktade statsbidrag 2018/3297
13 Granskning av kompetensförsörjning inom 

psykiatrin
2018/3132

14 Granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess

2019/942

15 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT)

2019/944

16 Granskning av intern styrning och kontroll 2019/943
17 Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 2019/1502



KALLELSE 2(2)

Regionfullmäktige

Tid: 2019-08-27, kl 09:00

18 Ny ledamot/ersättare för ledamot i 
landstingsfullmäktige

2019/1553

19 Anmälningsärenden
20 Valärenden
21 Avslutning



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 130 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.
Reservationer 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.
Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson, 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Inför ett samlat 
högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs
 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 
föreslår att den avslås.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04
 Motionssvar 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar att ärendet bör återremitteras för 
komplettering av underlaget. 

Samuel Godrén instämmer i yrkandet om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvall och Samuel 
Godréns yrkande om återremiss och finner att ärendet ska 
behandlas vid dagens sammanträde.

På ordförandes fråga beslutar styrelsen avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§92 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat 
högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

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

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar att ärendet bör återremitteras för 
komplettering av underlaget. Elisabeth Töre (V) yrkar även bifall 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

till motionen, om nämnden finner att ärendet ska behandlas vid 
dagens sammanträde.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande om återremiss under 
proposition och finner att ärendet ska behandlas vid dagens 
sammanträde.

Ordföranden ställer därefter Elisabeth Töres yrkande om bifall till 
motionen under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(2)

2019-05-31 RJL 2019/310

Regionfullmäktige

Motionssvar - Inför ett samlat 
högkostnadsskydd
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

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

Information i ärendet
Ett tidigare system med gemensamt högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård 
och läkemedel från 1991 ersattes 1997 och reglerades i dåvarande 26a § HSL 
(1982:763), numera finns bestämmelsen i ”nya” HSL kap. 6 § betr. regionerna.

Enligt bedömning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) förbundsjurist är 
det idag inte möjligt för en region att själv besluta om att slå ihop olika 
högkostnadsskydd. Det fordras ny lagstiftning för att kunna genomföra detta. 
En utredning om framtidens högkostnadsskydd SOU 2012:2 (Bo Könberg) 
genomfördes 2012.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05



SKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/310

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§68 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat 
högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs
 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

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

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSUNDERLAG 1(1)

2019-04-29 RJL 2019/310

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Införa ett samlat 
högkostnadsskydd

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove 
Eriksson och Kim Strand, Vänsterpariet lämnas information i ärendet till presidiet 
för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpariet föreslår i motionen Inför ett samlat högkostnadsskydd:

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor.

Ett tidigare system med gemensamt högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård 
och läkemedel från 1991 ersattes 1997 och reglerades i dåvarande 26a § HSL 
(1982:763), numera finns bestämmelsen i ”nya” HSL kap. 6 § betr. regionerna.

Enligt bedömning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) förbundsjurist är 
det idag inte möjligt för en region att själv besluta om att slå ihop olika 
högkostnadsskydd. Det fordras ny lagstiftning för att kunna genomföra detta. 
En utredning om framtidens högkostnadsskydd SOU 2012:2 (Bo Könberg) 
genomfördes 2012.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§60 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310

Information om lagstiftningen kring högkostnadsskydd ges av 
hälso- och sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

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

 Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen 
- Statsbidrag

 Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för 
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en 
utvärdering har gjorts. 

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i 
samverkan med kommunerna. 

 Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan 
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av 
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa 
läkarföreningen från nämndens sida.

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 131 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården 
Diarienummer: RJL 2019/312 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Reservationer 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska 
vara ett naturligt och permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 
föreslår att den avslås.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvalls yrkande mot 
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 

permanent inslag i vården

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§93 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska 
vara ett naturligt och permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.

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

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition 
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(2)

2019-05-31 RJL 2019/312

Regionfullmäktige

Motionssvar - Sjukhusclowner ska vara 
ett naturligt och permanent inslag i 
vården
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.

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

Information i ärendet
På alla sjukhus som har en Barn- och ungdomsmedicinsk klinik ska det finnas en 
lekterapienhet, Skollagen kap 24, § 16. Verksamheten är väl förankrad i 
Barnkonventionen ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet” (artikel 3) 
och ”Barnet har rätt till lek, vila och fritid” (artikel 31). Lekterapin är idag en 
enhet inom Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Ryhov, med uppdraget att 
erbjuda möjlighet till meningsfull sysselsättning och aktivitet i en pedagogisk 
miljö för sjuka barn och deras syskon. Verksamheten omfattar barn som får vård 
och behandling inom Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, men även barn som 
vårdas på t.ex. IVA och Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Föreningen KulturSjukhuset bedriver clownverksamhet på Länssjukhuset Ryhov 
sedan 2012, musikverksamhet sedan våren 2015 och sedan augusti 2016 även 
dramapedagodisk verksamhet. Verksamheten är organiserad av KulturSjukhuset 
och finansieras med hjälp av bidragsmedel. Arbetet kommer att fortgå även under 
2019. 

KulturSjukhuset bedriver flera verksamheter inte bara clownverksamhet. 
 Clownverksamheten - Clownen Dr Lowe och clownen Plopp besöker varje 

tisdag barn och unga på vårdavdelningar, mottagningar och väntrum.
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 Musikverksamheten - Pop-Ulla och clownen Plopp besöker länssjukhuset 
varje torsdag och bjuder på sång och musik. 

 Dramaverksamheten – tre dagar per månad, aktiviteter som 
sago/berättelser/miniteater, musik och rörelse, rollekar samt bakning av 
olika slag. 

Idag finns ett fungerande samarbete mellan KulturSjukhuset och lekterapin på 
Länssjukhuset Ryhov och är ett bra komplement till deras arbete för de sjuka 
barnen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och permanent inslag i 

vården

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§69 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 
Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska 
vara ett naturligt och permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-04-29
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 

permanent inslag i vården

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

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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2019-04-29 RJL 2019/312

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Sjukhusclowner ska vara 
ett naturligt och permanent inslag i vården

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove 
Eriksson och Kim Strand, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till 
presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för 
nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården:

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen

På alla sjukhus som har en Barn- och ungdomsmedicinsk klinik ska det finnas en 
lekterapienhet, Skollagen kap 24, § 16. Verksamheten är väl förankrad i 
Barnkonventionen ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet” (artikel 3) och 
”Barnet har rätt till lek, vila och fritid” (artikel 31). Lekterapin är idag en enhet inom 
Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Ryhov, med uppdraget att erbjuda möjlighet 
till meningsfull sysselsättning och aktivitet i en pedagogisk miljö för sjuka barn och 
deras syskon. Verksamheten omfattar barn som får vård och behandling inom Barn- 
och ungdomsmedicinska kliniken, men även barn som vårdas på t.ex. IVA och 
Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Föreningen KulturSjukhuset bedriver clownverksamhet på Länssjukhuset Ryhov 
sedan 2012, musikverksamhet sedan våren 2015 och sedan augusti 2016 även 
dramapedagodisk verksamhet. Verksamheten är organiserad av KulturSjukhuset 
och finansieras med hjälp av bidragsmedel. Arbetet kommer att fortgå även under 
2019. 

KulturSjukhuset bedriver flera verksamheter inte bara clownverksamhet. 
 Clownverksamheten - Clownen Dr Lowe och clownen Plopp besöker varje 

tisdag barn och unga på vårdavdelningar, mottagningar och väntrum.
 Musikverksamheten - Pop-Ulla och clownen Plopp besöker länssjukhuset 

varje torsdag och bjuder på sång och musik. 
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 Dramaverksamheten – tre dagar per månad, aktiviteter som 
sago/berättelser/miniteater, musik och rörelse, rollekar samt bakning av 
olika slag. 

Idag finns ett fungerande samarbete mellan KulturSjukhuset och lekterapin på 
Länssjukhuset Ryhov och är ett bra komplement till deras arbete för de sjuka barnen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§61 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312

Information om verksamheten avseende sjukhusclowner i Region 
Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

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

 Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen 
- Statsbidrag

 Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för 
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en 
utvärdering har gjorts. 

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i 
samverkan med kommunerna. 

 Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan 
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av 
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa 
läkarföreningen från nämndens sida.

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 132 Motion – Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention 
Diarienummer: RJL 2019/316

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Reservationer 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom 
arbetet med suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det 
suicidpreventiva arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop 
med de kommuner i regionen som är intresserade av att 
delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 
föreslår att den är besvarad.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-30
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvalls yrkande mot 
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§94 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom 
arbetet med suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det 
suicidpreventiva arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop 
med de kommuner i regionen som är intresserade av att 
delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet. 

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

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-30
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition 
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



MOTIONSSVAR 1(3)

2019-05-31 RJL 2019/316

Regionfullmäktige

Motionssvar - Nollvision inom arbetet 
med suicidprevention
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det suicidpreventiva 
arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop med de kommuner i 
regionen som är intresserade av att delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet. 

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

Information i ärendet
Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den 
handlingsplan och de nio mål som regeringen har antagit. Folkhälsomyndigheten 
stödjer regionerna i detta arbete.  

Övergripande Vision: Ingen ska behöva ta sitt liv.
Målsättning: 

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och högriskgrupper för 

suicid
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
4. Se suicid som psykologiska misstag
5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
8. Gör händelseanalyser efter suicid
9. Stöd frivilligorganisationer



MOTIONSSVAR 2(3)

RJL 2019/316

Mer går att läsa på www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/ 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordningen av det suicidpreventiva arbetet 
på nationell nivå och landstingen på regional nivå. Myndigheten har föreslagit att 
varje region inrättar en samordningsfunktion. 

Arbetet på lokal nivå utgår ifrån Folkhälsomyndighetens dokument Struktur för 
kunskapsbaserad suicidprevention samt Ett nationellt handlingsprogram för 
Suicidprevention.

I enlighet med det förslaget har Region Jönköpings län utsett en funktion som 
ansvarar för att i regionen:

• Samordna suicidprevention på regional nivå
• Stödja genomförandet av det nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention
• Stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat 

regionalt och lokalt arbete 
• Stödja utbildning och kompetensutveckling inom området

Diagrammet visar antal självmord i vårt län sedan 1982 fram till 2017. Det går att 
ana en trend nedåt men inte så stor som önskvärt. 

Det sker ett samarbete med kommunerna, dock inte med alla vilket beror på 
intresset från kommunernas sida. Cirka hälften av kommunerna har 
handlingsplaner eller liknande. 

Exempel på arbete i kommunerna: 
- Jönköpings kommun har under många år haft ett aktivt suicidpreventivt arbete 
med en brukarorganisation representerad. 
- Vetlanda har gjort en extra satsning på det suicidförebyggande arbetet genom att 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/


MOTIONSSVAR 3(3)

RJL 2019/316

erbjuda utbildning i MHFA till alla kommunanställda. 
- Sävsjö kommun har precis gjort en handlingsplan, 
- Habo kommun är i uppstarten av sin handlingsplan 
- Eksjö kommun har fått ett medborgarförslag kring suicidprevention. 

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-04-30
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§70 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom 
arbetet med suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det 
suicidpreventiva arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop 
med de kommuner i regionen som är intresserade av att 
delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-04-30
 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Nollvision inom arbetet 
med suicidprevention

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 
presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention:

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det suicidpreventiva 
arbetet

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop med de kommuner i 
regionen som är intresserade av att delta. 

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet. 

Det suicidpreventiva arbetet inom Region Jönköpings län utgår från den 
handlingsplan och de nio mål som regeringen har antagit. Folkhälsomyndigheten 
stödjer regionerna i detta arbete.  

Övergripande Vision: Ingen ska behöva ta sitt liv.
Målsättning: 

1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och högriskgrupper för 

suicid
3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
4. Se suicid som psykologiska misstag
5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
8. Gör händelseanalyser efter suicid
9. Stöd frivilligorganisationer

Mer går att läsa på www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/ 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
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Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordningen av det suicidpreventiva arbetet 
på nationell nivå och landstingen på regional nivå. Myndigheten har föreslagit att 
varje region inrättar en samordningsfunktion. 

Arbetet på lokal nivå utgår ifrån Folkhälsomyndighetens dokument Struktur för 
kunskapsbaserad suicidprevention samt Ett nationellt handlingsprogram för 
Suicidprevention.

I enlighet med det förslaget har Region Jönköpings län utsett en funktion som 
ansvarar för att i regionen:

• Samordna suicidprevention på regional nivå
• Stödja genomförandet av det nationella handlingsprogrammet för 

suicidprevention
• Stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt kunskapsbaserat 

regionalt och lokalt arbete 
• Stödja utbildning och kompetensutveckling inom området

Diagrammet visar antal självmord i vårt län sedan 1982 fram till 2017. Det går att 
ana en trend nedåt men inte så stor som önskvärt. 

Det sker ett samarbete med kommunerna, dock inte med alla vilket beror på 
intresset från kommunernas sida. Cirka hälften av kommunerna har 
handlingsplaner eller liknande. 

Exempel på arbete i kommunerna: 
- Jönköpings kommun har under många år haft ett aktivt suicidpreventivt arbete 
med en brukarorganisation representerad. 
- Vetlanda har gjort en extra satsning på det suicidförebyggande arbetet genom att 
erbjuda utbildning i MHFA till alla kommunanställda. 
- Sävsjö kommun har precis gjort en handlingsplan, 
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- Habo kommun är i uppstarten av sin handlingsplan 
- Eksjö kommun har fått ett medborgarförslag kring suicidprevention. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-75
Tid: 2019-04-23 kl. 13:00-16:25

Plats: Regionens hus, sal A

§62 Motion - Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316

Information om arbetet inom suicidprevention ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Pernilla Mårtensson Anita Winberg

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§44 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

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

 Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrateg
- Arbete med sommarplaneringen 
- Statsbidrag

 Information om projektet Alternativ till våld (ATV) för 
våldsutsatta av Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och en 
utvärdering har gjorts. 

Presidiet ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda 
hur ATV för våldsutsatta kan inrättas som en 
länsövergripande funktion i Region Jönköpings län, i 
samverkan med kommunerna. 

 Skrivelse från läkarföreningen med mötesinbjudan 
gällande framtagen handlingsplan om oberoende av 
bemanningsföretag. Presidiet kommer att träffa 
läkarföreningen från nämndens sida.

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd
Diarienummer: RJL 2019/310
Information ges på kommande nämndsammanträde.

 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården
Diarienummer: RJL 2019/312
Information ges på kommande nämndsammanträde.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård  §§ 42-55
Tid: 2019-04-10 kl. 08:30-11:00

 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft
Diarienummer: RJL 2019/314
Information ges på nämndsammanträdet i juni.

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Diarienummer: RJL 2019/316
Information ges på kommande nämndsammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 53 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§52 Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250 
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL 
2019/310 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft, dnr RJL 2019/314 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention, 
dnr RJL 2019/316 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd: 

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd – 
dnr: RJL 2019/310

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 
har haft – dnr: RJL 2019/314

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315

 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention - 
dnr: RJL 2019/316 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 133 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Reservationer 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för 
våra tre akutsjukhus att:

 Ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att 
presentera en generalplan för respektive akutsjukhus i 
regionen. Generalplanerna skall omfatta långsiktiga 
beskrivningar av verksamhetens innehåll och en tydlig 
beskrivning över vilken vård som skall erbjudas på våra 
akutsjukhus framöver.

Generalplanerna skall även ta hänsyn till och inbegripa 
vilka förutsättningar som krävs för att i längden kunna 
bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en säker 
förlossningsmottagning med jourkompetens

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 
föreslår att den är besvarad.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 
2018-10-09

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvalls yrkande mot 
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats: Regionens hus, sal A

§91 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för 
våra tre akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera 
en generalplan för respektive akutsjukhus i regionen. 
Generalplanerna skall omfatta långsiktiga beskrivningar 
av verksamhetens innehåll och en tydlig beskrivning över 
vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och 
inbegripa vilka förutsättningar som krävs för att i längden 
kunna bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en 
säker förlossningsmottagning med jourkompetens

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

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76-
102
Tid: 2019-06-04 kl. 13:00-16:40

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Elisabeth Töres yrkande under proposition 
mot föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Peter Iveroth Anne Karlsson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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2019-05-31 RJL 2018/1872

Regionfullmäktige

Motionssvar - Generalplan för våra tre 
akutsjukhus
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för våra tre 
akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera en generalplan 
för respektive akutsjukhus i regionen. Generalplanerna skall omfatta 
långsiktiga beskrivningar av verksamhetens innehåll och en tydlig 
beskrivning över vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och inbegripa vilka 
förutsättningar som krävs för att i längden kunna bemanna och bedriva 
adekvat akutsjukvård och en säker förlossningsmottagning med 
jourkompetens

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

Information i ärendet
Ur Budget och verksamhetsplan 2019
Under 2019 kommer en plan för framtidens hälso- och sjukvård tas fram. Den 
kommer att omfatta hur våra tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt, hur 
omställningen till mer nära vård ska genomföras i samverkan med kommunerna, 
ta ett långsiktigt perspektiv på kompetensförsörjning och framtida 
investeringsbehov. Planen tar sikte på 2030-talet. 

Därmed finns en plan hur arbetet med det framtidsinriktade arbetet ska påbörjas. 

Generalplan är ett tidigare namn på fysiska utvecklingsplaner, men kallas nu 
lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan. 

Lokalförsörjningsplanen ska beskriva strategier och lösningar för sjukhusets 
framtida lokalbehov på 5-10 års sikt och baseras på vårdens visioner, mål och 



MOTIONSSVAR 2(3)

RJL 2018/1872

krav (vårdens plan). Fastighetsutvecklingsplanen beskriver strategier för 
utveckling och utbyggnadsmöjligheter på 20-30 års sikt utifrån 
byggnadsbeståndets och de tekniska installationernas status, logistik och trafik. 
Båda planerna bygger på vårdens strategier och visioner. Olika delprojekt 
innehåller byggnadsutveckling, gestaltning, yttre miljö, trafik, parkering och 
entréer samt flöden och intern infrastruktur. Delprojekt finns även för teknisk 
försörjning och hållbarhet (fastighetsorganisationen plan). 

I Region Jönköpings län pågår arbete utifrån lokalförsörjningsplaner och 
fastighetsutvecklingsplaner på alla tre sjukhus.
 
Höglandssjukhuset 
Höglandssjukhuset har en gällande generalplan från 2011. Den beskriver blad 
annat sex byggetapper. Det finns ett förslag på reviderad lokalförsörjningsplan 
och frågor som diskuteras är:  

• Flytt av verksamheter från Nässjö till Eksjö?
• Hur många vårdplatser ska det finnas på sjukhuset och hur ska de 

organiseras?
• Allvårdsavdelning/akutvårdsavdelning?
• Viktigaste sambanden?
• Förutsättningar för röntgens utveckling?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet – omfattning?

Värnamo sjukhus
Senaste generalplan för Värnamo sjukhus är från 90-talet. Arbete med att ta fram 
en ny påbörjades 2012 och avbröts och övergick till planering av ny operation/iva 
verksamhet. Arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan startade 2017 och 
pågår fortfarande. Arbete med fastighetsutvecklingsplan planeras att påbörjas 
under 2019. Övergripande frågor är: 

• Hur många vårdplatser ska det finnas totalt på Värnamo sjukhus? 
• Evakueringsavdelning?
• Akutvårdsavdelning/Allvårdsavdelning? 
• Gemensam provtagningsenhet?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet?
• Polikliniska behandlingar på mottagningarna?
• Nya screeningverksamheter?
• Smärtrehabilitering

Länssjukhuset Ryhov
För Länssjukhuset Ryhov finns en översiktsplan från 2016. Den beskriver de 
första etapperna på sjukhuset: 

• Etapp 1 – nybyggnad för hus D1
• Etapp 2 – ombyggnad hus D3/D4 plan 3 för hjärt-/kärlvårdavdelning
• Etapp 3 – ombyggnad av hus E1/E2 plan 3 för akutmottagning
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Den finns behov av att revidera översiktsplanen. Övergripande frågor på 
Länssjukhuset Ryhov: 

• Vilka verksamheter kommer att finnas på sjukhuset och i vilken 
omfattning?

• Vilka samband inom och mellan verksamheter ska prioriteras?
• Hur har den demografiska utvecklingen påverkat sjukhusets verksamhet 

och behov av lokaler?
• Vilka krav på beredskap t ex för vårdplatser ska finnas?
• Hur har vården förändrats pga av vetenskaplig och teknisk utveckling och 

hur påverkar det lokalbehovet?
• Påverkar invånarnas krav på ökat inflytande över sin vård lokalernas 

utformning?
• Utbildnings- och forskningsuppdragen – påverkar det behov och 

utformning av lokaler?

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-05-31
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§66 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för 
våra tre akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera 
en generalplan för respektive akutsjukhus i regionen. 
Generalplanerna skall omfatta långsiktiga beskrivningar 
av verksamhetens innehåll och en tydlig beskrivning över 
vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och 
inbegripa vilka förutsättningar som krävs för att i längden 
kunna bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en 
säker förlossningsmottagning med jourkompetens.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-03-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28
 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Generalplan för våra tre 
akutsjukhus 

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i 
presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för våra tre 
akutsjukhus att:

 ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att presentera en generalplan 
för respektive akutsjukhus i regionen. Generalplanerna skall omfatta 
långsiktiga beskrivningar av verksamhetens innehåll och en tydlig 
beskrivning över vilken vård som skall erbjudas på våra akutsjukhus 
framöver. Generalplanerna skall även ta hänsyn till och inbegripa vilka 
förutsättningar som krävs för att i längden kunna bemanna och bedriva 
adekvat akutsjukvård och en säker förlossningsmottagning med 
jourkompetens.

Ur Budget och verksamhetsplan 2019
Under 2019 kommer en plan för framtidens hälso- och sjukvård tas fram. 
Den kommer att omfatta hur våra tre akutsjukhus ska garanteras på lång 
sikt, hur omställningen till mer nära vård ska genomföras i samverkan 
med kommunerna, ta ett långsiktigt perspektiv på kompetensförsörjning 
och framtida investeringsbehov. Planen tar sikte på 2030-talet. 

Därmed finns en plan hur arbetet med det framtidsinriktade arbetet ska påbörjas. 

Generalplan är ett tidigare namn på fysiska utvecklingsplaner, men kallas nu 
lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan. 

Lokalförsörjningsplanen ska beskriva strategier och lösningar för sjukhusets 
framtida lokalbehov på 5-10 års sikt och baseras på vårdens visioner, mål och 
krav (vårdens plan). Fastighetsutvecklingsplanen beskriver strategier för 
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utveckling och utbyggnadsmöjligheter på 20-30 års sikt utifrån 
byggnadsbeståndets och de tekniska installationernas status, logistik och trafik. 
Båda planerna bygger på vårdens strategier och visioner. Olika delprojekt 
innehåller byggnadsutveckling, gestaltning, yttre miljö, trafik, parkering och 
entréer samt flöden och intern infrastruktur. Delprojekt finns även för teknisk 
försörjning och hållbarhet (fastighetsorganisationen plan). 

I Region Jönköpings län pågår arbete utifrån lokalförsörjningsplaner och 
fastighetsutvecklingsplaner på alla tre sjukhus.
 

Höglandssjukhuset 
Höglandssjukhuset har en gällande generalplan från 2011. Den beskriver blad 
annat sex byggetapper. Det finns ett förslag på reviderad lokalförsörjningsplan 
och frågor som diskuteras är:  

• Flytt av verksamheter från Nässjö till Eksjö?
• Hur många vårdplatser ska det finnas på sjukhuset och hur ska de 

organiseras?
• Allvårdsavdelning/akutvårdsavdelning?
• Viktigaste sambanden?
• Förutsättningar för röntgens utveckling?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet – omfattning?

Värnamo sjukhus
Senaste generalplan för Värnamo sjukhus är från 90-talet. Arbete med att ta fram 
en ny påbörjades 2012 och avbröts och övergick till planering av ny operation/iva 
verksamhet. Arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan startade 2017 och 
pågår fortfarande. Arbete med fastighetsutvecklingsplan planeras att påbörjas 
under 2019. Övergripande frågor är: 

• Hur många vårdplatser ska det finnas totalt på Värnamo sjukhus? 
• Evakueringsavdelning?
• Akutvårdsavdelning/Allvårdsavdelning? 
• Gemensam provtagningsenhet?
• Gemensam dagsjukvårdsenhet?
• Polikliniska behandlingar på mottagningarna?
• Nya screeningverksamheter?
• Smärtrehabilitering

Länssjukhuset Ryhov
För Länssjukhuset Ryhov finns en översiktsplan från 2016. Den beskriver de 
första etapperna på sjukhuset: 

• Etapp 1 – nybyggnad för hus D1
• Etapp 2 – ombyggnad hus D3/D4 plan 3 för hjärt-/kärlvårdavdelning
• Etapp 3 – ombyggnad av hus E1/E2 plan 3 för akutmottagning

Den finns behov av att revidera översiktsplanen. Övergripande frågor på 
Länssjukhuset Ryhov: 
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• Vilka verksamheter kommer att finnas på sjukhuset och i vilken 
omfattning?

• Vilka samband inom och mellan verksamheter ska prioriteras?
• Hur har den demografiska utvecklingen påverkat sjukhusets verksamhet 

och behov av lokaler?
• Vilka krav på beredskap t ex för vårdplatser ska finnas?
• Hur har vården förändrats pga av vetenskaplig och teknisk utveckling och 

hur påverkar det lokalbehovet?
• Påverkar invånarnas krav på ökat inflytande över sin vård lokalernas 

utformning?
• Utbildnings- och forskningsuppdragen – påverkar det behov och 

utformning av lokaler?

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 15-32
Tid: 2019-02-27 kl. 14:00-15:40

Plats: Hooks Herrgård, Hok

§22 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1872

Information om organiseringen hos regionens tre sjukhus och 
kommande förändringar av denna lämnas.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Eva Eliasson Lisbeth Andersson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 17-28
Tid: 2019-02-06 kl. 10:00-12:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§21 Informationsärenden till nämnden
 Motion - Generalplan för våra tre akutsjukhus

Diarienummer: RJL 2018/1872

 Motion - Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL 2018/1991

 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 154 Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Renovering av Mullsjö vårdcentral 
 Broddar
 4:e workshopen i Tillsammansarbetet
 Statliga överenskommelser
 Rotavirusvaccination

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. oktober 2018.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1872

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Prioritera psykvården
Diarienummer: RJL2018/1991

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL2018/1993

Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
februari.

Informationsärenden till nämnden
Information om Utredning om vårdval ögonsjukvård 
Föredragande Jörgen Striem, utredare

Information Återrapport av uppdrag i Budget 2018 - Utvärdering 
av vårdplatsneddragningar
Diarienummer: RJL2017/83
Föredragande ?



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 153-163
Tid: 2018-11-28, kl 08:00-09:05

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 208 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande 

Ann-Kristin Göransson 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 193 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus - 
Diarienummer: RJL 2018/1872 
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid: 2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§94 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 RJL 2018/1872 Motion - Generalplan för våra tre 
akutsjukhus

 RJL 2018/1991 Motion - Prioritera psykvården
 RJL 2018/1992 Motion - Stoppa bidragen till Pride
 RJL 2018/1993 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus
 RJL 2018/2083 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi 

måste börja resa hållbart NU

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ordförande

Per Hansson (L) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 135 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden 
Diarienummer: RJL 2018/2153

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår att motionen är 
besvarad.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-25
 Motionssvar daterat 2019-06-12
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Motionsunderlag daterat 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 103-
117
Tid: 2019-06-25 kl. 13:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A

§114 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi.

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

Beslutsunderlag 
 Motionssvar daterat 2019-06-12
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Motionsunderlag daterat 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 103-
117
Tid: 2019-06-25 kl. 13:00-15:30

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Sibylla Jämting Lisbeth Andersson

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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Regionfullmäktige

Motionssvar - Jämlik förebyggande 
vård även på landsbygden
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen och dess 
verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i länet i syfte att fler 
kvinnor ska göra mammografi.

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

Information i ärendet
Mammografiprogrammet innebär att kvinnor genomför sin 
screeningundersökning med 24 månaders intervall. I Region Jönköpings län ligger 
deltagarfrekvensen runt 86 procent. Det nationella målet är 80 procent. Region 
Jönköpings län ligger bland de bästa i Sverige. Den 1 juli 2016 blev 
mammografiscreening gratis men det ser inte ut att ha ökat deltagarfrekvensen 
annat än marginellt i Region Jönköpings län. 

I Region Jönköpings län kan kvinnor göra sin mammografiscreening på åtta orter: 
Jönköping, Värnamo, Eksjö, Nässjö, Aneby, Tranås, Vetlanda samt Sävsjö. I 
dagsläget är mammografivagnen uppställd i varje kommuns huvudort på 
Höglandet.

Mammografiutrustningen är en avancerad specialutrustning och det är viktigt att 
Region Jönköpings län kan utnyttja denna och personalresurserna effektivt för att 
kunna erbjuda så många tider som möjligt per dag. Detta var anledningen till att 
mammografivagnen i Mariannelund togs bort. Deltagarfrekvensen för kvinnor 
boende i Mariannelund var 2017 högre än när mammografivagnen var uppställd i 
Mariannelund 2013. Efter synpunkter från kvinnorna i Mariannelund står 
mammografivagnen uppställd i anslutning till Höglandssjukhuset för att det ska 
vara enkelt för kvinnor som reser in med buss. Det finnas nu fler tillgängliga tider, 
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både tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen, jämfört med vad som var 
möjligt att erbjuda till mammografivagnen i Mariannelund.

I GGVV-regionen har det aldrig funnit någon mammografivagn, endast på 
Höglandet. Däremot fanns tidigare ett mammografilabb i Gislaved (stängdes runt 
2007).  Kvinnor i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd åker till Värnamo för 
mammografi och följsamheten till detta är god.  

Deltagarfrekvensen i mammografiundersökningar i Region Jönköpings läns 
kommuner ser ut enligt nedan.

 Högst deltagarfrekvens finns i Gnosjö, Aneby, Sävsjö och Tranås. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

 Lägst deltagarfrekvens finns i Mullsjö, Vetlanda, Nässjö och Eksjö. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

 Ingen av kommunerna i länet hamnar under riksgenomsnittet.

Den genomsnittliga deltagarfrekvensen i Sverige är 80 procent. 

Uppföljning sker kontinuerligt av mammografiscreeningen i Region Jönköpings 
län. Det har konstaterats att det finns många olika faktorer som påverkar valet att 
screena sig eller inte, inte bara avståndet. Det finns också nationella rapporter som 
visar att deltagandet i bröstcancerscreening i Sverige varierar. Det är framför allt 
kvinnor med lägre inkomster och kvinnor som inte har svenska som modersmål 
som deltar i mindre omfattning. 

För att ytterligare öka deltagarfrekvensen i Region Jönköpings län gjordes för 
något år sedan en film som används på sociala medier. Arbete pågår för att se hur 
man ytterligare kan lyfta vikten av att gå på sin screeningundersökning.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-06-12
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Motionsunderlag daterat 2019-06-04
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 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§81 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 74-83
Tid: 2019-06-12 kl. 08:30-10:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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2019-06-04 RJL 2018/2153

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Jämlik förebyggande 
vård även på landsbygden

Inledning
Med anledning av motion från Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet till presidiet för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen och dess 
verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i länet i syfte att fler 
kvinnor ska göra mammografi. 

Mammografiprogrammet innebär att kvinnor genomför sin 
screeningundersökning med 24 månaders intervall. I Region Jönköpings län ligger 
deltagarfrekvensen runt 86 procent. Det nationella målet är 80 procent. Region 
Jönköpings län ligger bland de bästa i Sverige. Den 1 juli 2016 blev 
mammografiscreening gratis men det ser inte ut att ha ökat deltagarfrekvensen 
annat än marginellt i Region Jönköpings län. 

I Region Jönköpings län kan kvinnor göra sin mammografiscreening på åtta orter: 
Jönköping, Värnamo, Eksjö, Nässjö, Aneby, Tranås, Vetlanda samt Sävsjö. I 
dagsläget är mammografivagnen uppställd i varje kommuns huvudort på 
Höglandet.

Mammografiutrustningen är en avancerad specialutrustning och det är viktigt att 
Region Jönköpings län kan utnyttja denna och personalresurserna effektivt för att 
kunna erbjuda så många tider som möjligt per dag. Detta var anledningen till att 
mammografivagnen i Mariannelund togs bort. Deltagarfrekvensen för kvinnor 
boende i Mariannelund var 2017 högre än när mammografivagnen var uppställd i 
Mariannelund 2013. Efter synpunkter från kvinnorna i Mariannelund står 
mammografivagnen uppställd i anslutning till Höglandssjukhuset för att det ska 
vara enkelt för kvinnor som reser in med buss. Det finnas nu fler tillgängliga tider, 



MOTIONSUNDERLAG 2(3)

RJL 2018/2153

både tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen, jämfört med vad som var 
möjligt att erbjuda till mammografivagnen i Mariannelund.

I GGVV-regionen har det aldrig funnit någon mammografivagn, endast på 
Höglandet. Däremot fanns tidigare ett mammografilabb i Gislaved (stängdes runt 
2007).  Kvinnor i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd åker till Värnamo för 
mammografi och följsamheten till detta är god.  

Deltagarfrekvensen i mammografiundersökningar i Region Jönköpings läns 
kommuner ser ut enligt nedan. 

• Högst deltagarfrekvens finns i Gnosjö, Aneby, Sävsjö och Tranås. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Lägst deltagarfrekvens finns i Mullsjö, Vetlanda, Nässjö och Eksjö. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Ingen av kommunerna i länet hamnar under riksgenomsnittet.

Den genomsnittliga deltagarfrekvensen i Sverige är 80 procent. 

Uppföljning sker kontinuerligt av mammografiscreeningen i Region Jönköpings 
län. Det har konstaterats att det finns många olika faktorer som påverkar valet att 
screena sig eller inte, inte bara avståndet. Det finns också nationella rapporter som 
visar att deltagandet i bröstcancerscreening i Sverige varierar. Det är framför allt 
kvinnor med lägre inkomster och kvinnor som inte har svenska som modersmål som 
deltar i mindre omfattning. 

För att ytterligare öka deltagarfrekvensen i Region Jönköpings län gjordes för 
något år sedan en film som används på sociala medier. Arbete pågår för att se hur 
man ytterligare kan lyfta vikten av att gå på sin screeningundersökning.
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RJL 2018/2153

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§67 Motion - Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Beslut 
Presidiet beslutar

 Komplettera motionsunderlaget med ytterligare fakta om 
GGVV-området samt information om hur verksamheten 
arbetar med att nå ut till kvinnor som i mindre omfattning 
deltar i mammografiscreening.

Sammanfattning 
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 
motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 
och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 
länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi.

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag daterat 2019-03-25
 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20
 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-13
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02
 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet beslutar att motionsunderlaget kompletteras med 
ytterligare fakta om GGVV-området samt information om hur 
verksamheten arbetar med att nå ut till kvinnor som i mindre 
omfattning deltar i mammografiscreening. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-73
Tid: 2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson
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2019-03-25 RJL 2018/2153

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag – Jämlik förebyggande 
vård även på landsbygden

Inledning
Med anledning av motion från Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet till presidiet för nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Jämlik förebyggande vård även på landsbygden:

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen och dess 
verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i länet i syfte att fler 
kvinnor ska göra mammografi. 

Mammografiprogrammet innebär att kvinnor genomför sin 
screeningundersökning med 24 månaders intervall. I Region Jönköpings län ligger 
deltagarfrekvensen runt 86 procent. Det nationella målet är 80 procent. Region 
Jönköpings län ligger bland de bästa i Sverige. Den 1 juli 2016 blev 
mammografiscreening gratis men det ser inte ut att ha ökat deltagarfrekvensen 
annat än marginellt i Region Jönköpings län. 

I Region Jönköpings län kan kvinnor göra sin mammografiscreening på åtta orter: 
Jönköping, Värnamo, Eksjö, Nässjö, Aneby, Tranås, Vetlanda samt Sävsjö. I 
dagsläget är mammografivagnen uppställd i varje kommuns huvudort på 
Höglandet.

Mammografiutrustningen är en avancerad specialutrustning och det är viktigt att 
Region Jönköpings län kan utnyttja denna och personalresurserna effektivt för att 
kunna erbjuda så många tider som möjligt per dag. Detta var anledningen till att 
mammografivagnen i Mariannelund togs bort. Deltagarfrekvensen för kvinnor 
boende i Mariannelund var 2017 högre än när mammografivagnen var uppställd i 
Mariannelund 2013. Efter synpunkter från kvinnorna i Mariannelund står 
mammografivagnen uppställd i anslutning till Höglandssjukhuset för att det ska 
vara enkelt för kvinnor som reser in med buss. Det finnas nu fler tillgängliga tider, 
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RJL 2018/2153

både tidigt på morgonen och senare på eftermiddagen, jämfört med vad som var 
möjligt att erbjuda till mammografivagnen i Mariannelund.

Deltagarfrekvensen i mammografiundersökningar i Region Jönköpings läns 
kommuner ser ut enligt nedan. 

• Högst deltagarfrekvens finns i Gnosjö, Aneby, Sävsjö och Tranås. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Lägst deltagarfrekvens finns i Mullsjö, Vetlanda, Nässjö och Eksjö. 
Mammografivagn finns i 3 av dessa 4 kommuner. 

• Ingen av kommunerna i länet hamnar under riksgenomsnittet.

Den genomsnittliga deltagarfrekvensen i Sverige är 80 % 

Uppföljning sker kontinuerligt av mammografiscreeningen i Region Jönköpings 
län. Det har konstaterats att det finns många olika faktorer som påverkar valet att 
screena sig eller inte, inte bara avståndet. Det finns också nationella rapporter som 
visar att deltagandet i bröstcancerscreening i Sverige varierar. Det är framför allt 
kvinnor med lägre inkomster och kvinnor som inte har svenska som modersmål som 
deltar i mindre omfattning. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 33-46
Tid: 2019-03-20 13:00-15:55

Plats: Värnamo sjukhus, Aulan

§40 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153

Information om platser och statistik för mammografiscreening i 
Region Jönköpings län ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 
till presidiet. 

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso Helena Stålhammar Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 29-41
Tid: 2019-03-06 kl. 08:30-10:50

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

§32 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
Diarienummer: RJL 2018/2153
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag 
till presentation på nämndsammanträdet.

 Information om patientsäkerhet och 
chefläkarverksamheten
Föredragande: Axel Ros, chefläkare 

 Årshjul för nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret får i uppdrag att presentera ett 
förslag till justerat årshjul för år 2019 vid kommande 
presidiesammanträde.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 29-41
Tid: 2019-03-06 kl. 08:30-10:50

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 218-239
Tid: 2018-11-28 kl:09.00-13.35

Plats: Regionens hus, sal A

§237 Fördelning av inkomna motioner 
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande: 

RJL 2018/2817 Motion – Fastställa en arbetsmiljöpolicy  
Remitteras till regionstyrelsens arbetsutskott.

RJL 2018/2153 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden 
Remitteras till nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Wengholm 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid: 2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 222 Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas: 

 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy – dnr: 2018/2817
- till regionstyrelsens arbetsutskott

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden 
– dnr: 2018/2153 – till nämnden folkhälsa och sjukvård 

Beslutet skickas till: 
Nämnden folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande 

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 99-114
Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§111 Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
dnr: RJL 2018/2153

 Motion – Parlamentariska nämndens framtid
dnr: RJL 2018/2288

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ordförande

Erik Lagärde (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 111 Granskning av Region Jönköpings läns 
efterlevnad av dataskyddsförordningen – 
yttrande
Diarienummer: RJL 2019/724

Beslut
Regionstyrelsen  

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av 
Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
Revisorerna bedömer att Region Jönköpings län delvis har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen 
enligt GDPR uppfylls. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-07
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen 

daterat 2019-03-01

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 141 Granskning av Region Jönköpings läns 
efterlevnad av dataskyddsförordningen – 
yttrande
Diarienummer: RJL 2019/724

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av 
Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
Revisorerna bedömer att Region Jönköpings län delvis har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen 
enligt GDPR uppfylls. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-07
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen 

daterat 2019-03-01

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande 

Or



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-07 RJL2019/724

 
 

Regionstyrelsen 

Granskning av Region Jönköpings läns 
efterlevnad av dataskyddsförordningen 
- yttrande 
Förslag till beslut
Regionstyrelsen

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av Region Jönköpings 
läns efterlevnad av dataskyddsförordningen. 
Revisorerna bedömer att Region Jönköpings län delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder 
för att säkerställa att lagstiftningen enligt GDPR uppfylls. 

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2019-02-26 överlämnat sin granskning
avseende Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen och önskar 
svar från regionstyrelsen senast 27 maj 2019. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas 
vidtagna åtgärder samt åtgärder som planeras genomföras framöver.

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län följande:

 Fortsätt utveckla och dokumentera styrdokumentet avseende GDPR
 Upprätta en arbetsordning för Dataskyddsombudet 
 Genomför konsekvensbedömningar för högriskbehandlingar samt 

personuppgiftsbehandlingar som kan ha påverkan på den registrerades 
rättigheter

 Implementera en teknisk lösning som automatiskt upptäcker läckage eller 
förlust av data 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-07 RJL2019/724

Genomförda åtgärder 
Region Jönköpings län genomförde under senhösten 2017- våren 2018 ett gediget 
arbete för anpassa Region Jönköpings läns verksamhet till kraven i den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetet resulterade i ett antal aktiviteter enligt 
nedan: 

 Organisations- och ledningsstruktur för GDPR.

 Framtagning av relevanta rutiner, riktlinjer och policy för GDPR.

 Information och utbildning till samtliga anställda inom Region Jönköpings län 
gällande GDPR.

 Upphandling och implementation av ett register för 
personuppgiftsbehandlingar.

 Systemstöd för rapportering av personuppgiftsincidenter.

 Systemstöd för elektronisk ansökan och utlämning av registerutdrag.

 Checklista för ”GDPR-complience” vid upphandling/anpassning av system.

Planerade åtgärder
För att kvalitetssäkra arbetet med införandet av GDPR så genomförs under hösten 
2019 en genomgång av ovanstående regelverk och rutiner som togs fram i samband 
med införandet. Inom ramen för detta arbete så upprättas enligt tidigare plan även en 
arbetsordning för dataskyddsombudet. 

Revisorernas rekommendation att implementera en teknisk lösning som automatiskt 
upptäcker ett läckage eller förlust av data kommer att beaktas. Region Jönköpings län 
har ett antal säkerhetsverktyg på plats redan idag som scannar nätverket, mailtrafiken, 
brandväggar etc efter sårbarheter och filtrerar bort skadligt innehåll. En förstudie har 
visat att det finns behov av att förbättra och förtydliga regelverk och rutiner för detta. 
Ett antal åtgärder påbörjas därför under hösten 2019 där den mest prioriterade är att 
införa en gemensam övervakningspunkt. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör/Informationssäkerhetsanvarig  











































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 112 Granskning av riktade statsbidrag - yttrande
Diarienummer: RJL 2018/3297

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

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

Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region 
Jönköpings län använder de riktade statsbidragen på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen 

daterat 2018-12-11

Yrkande/förslag vid sammanträde
Håkan Nyborg-Karlsson (SD) yrkar på att regionstyrelsen beslutar 
att utreda och inrätta en rutin hur de riktade statsbidragens resultat 
och effekter påverkat regionens egna mål och prioriteringar.

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och 
avslag till Håkan Nyborg-Karlssons yrkande.

Beslutsgång
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag och 
avslår yrkande från Håkan Nyborg-Karlsson. 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen
Regionfullmäktige 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid: 2019-05-28 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A

§ 140 Granskning av riktade statsbidrag - yttrande
Diarienummer: RJL 2018/3297

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region 
Jönköpings län använder de riktade statsbidragen på ett 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen 

daterat 2018-12-11

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande 

OrRätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-04-30 RJL 2018/3297

                    
                    

Regionstyrelsen 
     
           

Granskning av riktade statsbidrag 
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region Jönköpings län 
använder de riktade statsbidragen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. 

Information i ärendet
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region Jönköpings län 
använder de riktade statsbidragen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. Granskningen har varit inriktad på de riktade statsbidragen 
inom hälso- och sjukvården. Två av statsbidragen har ingått i granskningen; Ökad 
tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för 
kvinnors hälsa 2017-2019 samt Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och 
sjukvården 2017-2018 – en professionsmiljard.
 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 
- fortsätta sitt arbete med att koppla budget med verksamhetsplan och statsbidrag 
till regionens utvecklingsområden. 
- upprätta en rutin för att följa upp och analysera hur de riktade statsbidragens 
resultat och effekter påverkat regionens egna mål och prioriteringar. 

I Region Jönköpings läns Budget och verksamhetsplan finns tydligt beskrivet den 
riktning och målsättning som finns. Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns 
verksamhet är visionen om Ett bra liv i en attraktiv region. För att möta den 
framtida utmaningen inom hälso- och sjukvården finns behov av ett större fokus 
på verksamheter utanför sjukhusvården och den nära vården. I den 
verksamhetsplan som finns beskrivs satsningar och utvecklingsområden på kort 
och lång sikt. I planeringen tas de riktade statbidragen med. En utmaning är dock 
att inriktningen på statsbidragen och de överenskommelser som görs mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten ofta kommer sent och är 
kortsiktiga. Region Jönköpings läns planeringshorisont är längre. Med den 
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omvärldsspaning som sker ser vi ändå att de övergripande målsättningar och 
utvecklingsområden som beskrivs i Budget och verksamhetsplan väl täcker det 
som är intentionen och målsättningen med de riktade statsbidragen. 

Uppföljningen och analys av resultaten kopplade till de utvecklingsområden som 
de riktade statsbidragen sker i samband med månads-, tertial- och årsrapporter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
Missiv från regionrevisionen daterat 2018-12-11
Granskningsrapport från Pwc daterad december 2018

Beslut delges
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Regionledningskontoret folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 52 Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr 
RJL 2018/3132 
– till personaldelegationen

 Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297 
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§51 Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr 
RJL 2018/3132 
– till personaldelegationen

 Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297 
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 18 Fördelning av inkomna granskningar 
Följande granskningar remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin - 
dnr: RJL 2018/3132

 Granskning av cancervården – dnr: RJL 2018/3131
 Granskning av riktade statsbidrag – dnr: RJL 2018/3297

Beslutet skickas till
 Regionledningskontoret – kansli 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Plats: Regionens hus, sal A

§ 102 Granskning av kompetensförsörjning inom 
psykiatrin 
Diarienummer: RJL 2018/3132

Beslut 
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 
kompetensförsörjning inom psykiatrin. 

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsens arbete med 
kompetensförsörjningen till övervägande del är ändamålsenligt.

Beslutsunderlag 
 Anteckning från personaldelegationen 2019-05-29
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Missiv från regionrevisionen 2018-11-20
 Granskningsrapport från PWC november 2018 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S) Thomas Bäuml (M)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§88-114
Tid: 2019-06-11 11:00-15:35

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MÖTESANTECKNINGAR 1(1)

    

Personaldelegation 1- 8
Tid: 2019-05-29, kl 13-15

Plats: Sal A, Regionens hus

 

7 Granskning kompetensförsörjning inom 
psykiatrin
RJL 2018/3132

Kompetensförsörjningen inom psykiatrin omfattas av 
arbetet med lokala kompetensförsörjningsplaner. 
Delegationen hade inga synpunkter på förslaget till 
tjänsteskrivelse. Beslutades att delegationen får löpande 
rapporter kring hur kompetensförsörjningen sker på de 
rekryteringsmässigt mest utsatta områdena. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid anteckningarna

Sven Fägerskjöld

Rachel De Basso
Ordförande 

Or

Ord
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2019-05-24 RJL 2018/3132

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Granskning av kompetensförsörjning 
inom psykiatrin
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av kompetensförsörjning inom 
psykiatrin och lämnat rekommendationer på åtgärder.

Information i ärendet
Regionrevisionen har genomfört en granskning av kompetensförsörjning inom 
psykiatrin. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsens arbete med 
kompetensförsörjningen till övervägande del är ändamålsenligt. Revisionen 
bedömer att mål och strategier till övervägande del har antagits för 
specialistpsykiatrin men att det saknas en kompetensförsörjningsplan för att 
klaragöra vilka kompetensbehov som finns. Revisonen bedömer vidare att 
möjligheter till erfarenhetsutbyte inte fullt ut utnyttjats, bl.a. i samband med 
ledningsgruppsmöten.

Revisorerna önskar svar från regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård på följande rekommendationer. 

- prioritera arbetet med att färdigställa en kompetensförsörjningsplan som belyser 
kompetensbehovet inom psykiatrin. 

- utveckla rutiner för systematiserat erfarenhetsutbyte avseende 
kompetensförsörjning inom psykiatrin.

- beakta goda exempel som framkommit i verksamheten avseende arbetssätt med 
bäring på arbetsgivarvarumärket.

 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

RJL 2018/3132

Prioritera arbetet med att färdigställa en kompetensförsörjningsplan som 
belyser kompetensbehovet inom psykiatrin.
Arbetet med kompetensförsörjningsrapport för de fyra psykiatriska klinikerna är 
inom kort färdigställd. Rapporten ska därefter presenteras i ledningsutskott 
psykiatri (LUP) och på samverkan för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 
Rapporten omfattar: syfte, uppdragsbeskrivning, utmaningar och förändringar, 
personalomsättning samt kompetensanalys. I kompetensanalysen presenteras 
information gällande aktuellt läge av årsarbetare och faktiskt antal årsarbetare, 
pensionsavgångar, avgångar och rekrytering åren 2016-2018, gap analys, samt en 
nationell jämförelse av samtliga professioner inom de psykiatriska klinikerna i 
regionen.

Utveckla rutiner för systematiserat erfarenhetsutbyte avseende 
kompetensförsörjning inom psykiatrin.
Uppföljning av arbetet inom de psykiatriska klinikerna och inte minst 
”Jämlik psykiatrisk vård” sker varje månad i ledningsutskott psykiatri, som leds 
av ansvarig sjukvårdsdirektör.
 
Inom ”Jämlik psykiatrisk vård” är områden kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling två av de prioriterade utvecklingsområden som leds 
länsövergripande av en ansvarig chefsöverläkare och två programområdesledare, 
en från vuxenpsykiatri och en från barn- och ungdomspsykiatri.

September 2016 startade ett arbete för att titta på hur specialistpsykiatrin i Region 
Jönköpings län kan erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög 
patientsäkerhet och tillgänglighet. Detta projekt mynnade ut i olika delprojekt där 
grupper skapades med representanter från alla klinikerna i länet. Detta bidrar till 
ett erfarenhetsutbyte mellan kliniker, orter och professioner inom 
specialistpsykiatrin. Bland annat har ett FOUU råd skapats. Genom FoUU-arbetet 
skapas samspel mellan forskning och vardagsnära förbättringsarbete, metodstöd 
till kliniska programgrupper, tillämpad forskning på avdelningar och 
mottagningar. Detta kommer på sikt stärka hela det psykiatriska området med 
målet att bli en godkänd universitetssjukvårdsenhet. En framstående FoUU-
verksamhet gör oss även till en mer attraktiv arbetsgivare, t ex med möjlighet till 
kombinationstjänster.
 
Beakta goda exempel som framkommit i verksamheten avseende arbetssätt 
med bäring på arbetsgivarvarumärket.
Goda exempel presenteras i samband med gemensamma möten för de psykiatriska 
klinikerna, ofta vid ledningsutskott psykiatri (LUP). Goda exempel lyfts även med 
regelbundenhet i samband med ledningsgrupp för verksamhetsområde psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik.

Systematiskt arbete under många år med psykiatriveckan på höglandet. En öppen 
veckokonferens som vunnit mark och attraktivitet både lokalt, regionalt och 
nationellt. Kommunerna på höglandet rekommenderar numera medarbetare att 
medverka på psykiatriveckan. Prioritering av introduktion för personer under 
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utbildning har bland annat resulterat i mångåriga topplaceringar i nationell 
ranking för AT-läkare. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Missiv från regionrevisionen 2018-11-20
 Granskningsrapport från PWC november 2018 

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Regionledningskontoret, HR
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering, diagnostik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva 
HRdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid: 2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats: Regionens hus, sal A

§ 52 Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr 
RJL 2018/3132 
– till personaldelegationen

 Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297 
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Martin Nedergaard-
Hansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid: 2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§51 Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr 
RJL 2018/3132 
– till personaldelegationen

 Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131 
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

 Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297 
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 18 Fördelning av inkomna granskningar 
Följande granskningar remitteras till regionstyrelsen för 
handläggning/åtgärd:

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin - 
dnr: RJL 2018/3132

 Granskning av cancervården – dnr: RJL 2018/3131
 Granskning av riktade statsbidrag – dnr: RJL 2018/3297

Beslutet skickas till
 Regionledningskontoret – kansli 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Desiré Törnqvist, S
Ordförande

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

















































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 138 Granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess
Diarienummer: RJL 2019/942

Beslut 
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll 
inom regionens löneprocess och lämnat rekommendationer på 
åtgärder.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
 Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport, daterad mars 2019

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – HR, ekonomi
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 155 Granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess
Diarienummer: RJL 2019/942

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll 
inom regionens löneprocess och lämnat rekommendationer på 
åtgärder.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
 Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport, daterad mars 2019

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-06-11 RJL 2019/942

Regionstyrelsen

Granskning av intern kontroll inom 
regionens löneprocess
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess och lämnat rekommendationer på åtgärder.

Information i ärendet
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess och rekommenderar Region Jönköpings län att:
- ta fram tydligare dokumentation kring hur kontrollaktiviteter ska utföras
- genomföra kontroller av loggade förändringar av fasta data
- säkerställa att alla poster i månatliga utbetalningar attesteras
- inaktivera funktionen som innebär att chef kan bevilja samtliga poster samtidigt
- säkerställa att kontroll genomförs avseende att totalt belopp enligt bankkvittens 
överensstämmer med totalt belopp på lönefilen

Utifrån rekommendationerna planeras följande åtgärder:
Nya och tydligare befintliga rutiner kring hantering av processerna inom 
löneadministration tas fram. Inom de områden som finns på intranätet som till 
exempel hantering av semester, reseräkning och utanordningslistor kommer det att 
tydliggöras vilken roll som ansvarar för vilken uppgift i flödet (medarbetare, 
bemanningsansvarig, lön, chef). Exempel:

 Kontroll av att pågående aktuella ärenden är godkända när lönekörning 
sker, för att minimera risk för obeviljade poster som leder till felaktigt 
utbetald lön.

 Säkerställa att utanordningslistor kontrolleras och attesteras efter varje 
lönekörning.

Rutinerna ska även kommuniceras och göras kända i verksamheterna.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2019/942

Rutin tas fram för genomförande av fler dokumenterade internkontroller i 
löneprocessen. 

 Kontroll och genomgång av behörigheter i Heroma ska göras regelbundet 
och dokumenteras. Även så kallade priviligierade åtkomsträttigheter ska 
granskas.

 Systematisk/schemalagd/dokumenterad granskning av loggar ska 
genomföras för att säkerställa att inga otillåtna förändringar görs.

I huvudsak ska lönesättning enbart göras vid nyanställning och i samband med 
lönöversyn. En formaliserad uppföljande kontroll ska göras av de löner som 
uppdaterats under året för att säkerställa att lönen uppdaterats korrekt. Denna ska 
dokumenteras, datumsättas, attesteras. En årlig kontroll mot slumpmässigt urval 
av löner som reviderats andra datum än den 1 april kommer att genomföras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
 Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport, daterad mars 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – HR
Regionledningskonter - ekonomi
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T f Regiondirektör

Joakim Silva 
HR-direktör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

















































































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 139 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater 
Diarienummer: RJL 2019/944

Beslut 
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och teater.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag ANA 2019-06-19
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen 
Regionledningskontoret – regional utveckling

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Plats: Regionens hus, sal A

§96 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT)
Diarienummer: RJL 2019/944

Beslut 
Nämnden

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

2. Föreslår att nämndens yttrande kompletteras med att ett 
kulturutskott inom nämndens ansvar införs med uppdraget 
att följa regionens kulturverksamhet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och teater.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) lämnar följande protokollsanteckning i 
anslutning till ärendet:
Sverigedemokraterna stödjer förslaget om inrättandet av ett 
kulturutskott med uppdrag att följa regionens kulturverksamhet. 
Sverigedemokraterna anser att samtliga partier i nämnden ska 
vara representerade i detta utskott.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 87-101
Tid: 2019-06-19 kl.09.00-16.30

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Per Eriksson (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal B

§94 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater (SMOT)
Diarienummer: RJL 2019/944

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

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

2. Samt att komplettera med att ett kulturutskott inom 
nämndens ansvar kommer att utses med uppdraget att  
följa regionens kulturverksamhet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och teater.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att svaret kompletteras med att  ett 
kulturutskott inom nämndens ansvar kommer att utses med 
uppdraget att  följa regionens kulturverksamhet .

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 88-100
Tid: 2019-06-10 kl:13.00-14.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Plats: Regionens hus, sal B

§82 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater
Diarienummer: RJL 2019/944

Beslut 
Presidiet föreslår 

 Att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 
tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 
förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 
kulturinstitutionen Smålands Musik och

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 73-87
Tid: 2019-05-22  kl.09.00-11.35

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2019-04-29 RJL 2019/944

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Granskning av styrning och uppföljning 
av Smålands Musik och Teater
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

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

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom tjänsteskrivelse 
2019-04-29 om de rekommendationer som förslagits som åtgärder för att uppnå 
en ekonomi i balans för kulturinstitutionen Smålands Musik och Teater.

Information i ärendet
Revisorerna lämnar rekommendationer till Region Jönköpings län att:

 Säkerställa att beslutad åtgärdsplan avseende Smålands Musik och Teater 
genomförs

 i större utsträckning arbeta med uppföljning och utvärdering på ett mer 
systematiskt sätt för att säkerställa att fattade politiska beslut verkställs

 säkerställa att verksamheten på Smålands Musik och Teater årligen 
redovisar planer och uppföljning för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet

Region Jönköpings län utövar sitt regionala kulturansvar genom bland annat 
kulturinstitutionen Smålands Musik och Teater. Av Region Jönköpings 
årsredovisning 2017 framgår att Smålands Musik och Teater redovisade ett 
underskott på 9 miljoner kronor. Merparten av underskottet uppges vara 
hänförbart till kostnader för musikaluppsättningen Les Misérables.  

Revisorerna bedömer att nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
under år 2018 i begränsad utsträckning haft en ändamålsenlig ekonomisk styrning 
och uppföljning av Smålands Musik och Teater. Revisorerna grundar sin 
bedömning på att det endast finns en begränsad spårbarhet i nämndens styrning 
och uppföljning av Smålands Musik och Teater. Revisorerna bedömer vidare att 
nämnden har haft en alltför passiv styrning och uppföljning avseende Smålands 
Musik och Teater.
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Revisorerna bedömer däremot att den åtgärdsplan som Smålands Musik och 
Teater vidtagit varit till gagn för den ekonomiska styrningen av verksamheten. 
Den ekonomiska styrmodell som Smålands Musik och Teater tagit fram för 
verksamheten bör leda till att den ekonomiska styrningen blir tydligare och att 
uppföljningen blir mer ändamålsenlig.

Kommentarer till revisionens bedömning 
Smålands Musik och Teater är en, i sammanhanget relativt liten men strategiskt 
viktig, verksamhet inom Region Jönköpings län. Smålands Musik och Teaters 
verksamhet följs upp politiskt, på samma sätt som alla andra verksamheter inom 
Region Jönköpings län, genom månadsuppföljningar, delårsbokslut och bokslut 
samt genom intern kontroll. Ett systematiskt arbete med uppföljning och kontroll 
som anses vara tillfyllest för Region Jönköpings läns samtliga verksamheter och 
över tid visat fungera väl, leda till goda resultat, en hög måluppfyllnad och en god 
ekonomistyrning. 

Därutöver har presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, utifrån det underskott som Smålands Musik och Teater uppvisade 
2017, valt att vid varje möte under 2018 särskilt följa upp Smålands Musik och 
Teaters ekonomi och interna uppföljningsarbete. Arbetet med att utveckla 
budgeterings-, redovisnings- och uppföljningsprocesserna inom Smålands Musik 
och Teater jämte redovisningarnas övriga innehåll har gjort att presidiet bedömt 
att frågan inte behöver lyftas ytterligare till nämnden. 

Den beslutade åtgärdsplanen för att skapa ekonomisk balans har fullföljts enligt 
plan och arbetet följs nära av ledningsfunktionen för verksamhetsområdet.

Uppföljning av politiska beslut sker löpande på nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. I de fall där det kan anses nödvändigt kallas berörda 
personer till nämndens möten för att redogöra för verksamhetens resultat och för 
den planerade utvecklingen framöver. På samma sätt som verksamhetschefer för 
övriga verksamheter inom Utbildning och kulturs verksamhetsområde regelbundet 
redovisar sitt arbete, uppföljning och resultat för nämnden gör   
verksamhetschefen vid Smålands Musik och Teater det. 

Den verksamhet som bedrivs inom Smålands Musik och Teater ingår i den 
planering och uppföljning som redovisas inom verksamhetsområdet Utbildning 
och kultur. Detta innebär att både målsättningar och utfall av ekonomi, produktion 
etc. tas med i verksamhetsplaner i den uppföljning som görs månadsvis samt i 
delårsrapporter och årsbokslut/ verksamhetsberättelse. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan framöver kommer överväganden att göras om det finns 
anledning att förtydliga vissa delar av det som tillhör Smålands Musik och Teaters 
verksamhet samt om det kan vara lämpligt att utöka den information som 
redovisas.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29
 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och uppföljning av 

Smålands Musik och Teater (SMOT)

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand











































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 138 Granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess
Diarienummer: RJL 2019/942

Beslut 
Regionstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll 
inom regionens löneprocess och lämnat rekommendationer på 
åtgärder.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
 Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25
 Revisionsrapport, daterad mars 2019

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – HR, ekonomi
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD)



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§115-148
Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Plats: Regionens hus, sal A

§ 157 Granskning av intern styrning och kontroll
Diarienummer: RJL 2019/943

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

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

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd 
av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern 
styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att 
bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för 
trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda 
nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar 
ett antal rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende 

granskning av intern styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av 

intern styrning och kontroll

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§151-173
Tid: 2019-06-24 09:00-12:15

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2019-06-05 RJL 2019/943

Regionstyrelsen
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av intern styrning och 
kontroll
Förslag till beslut
Regionstyrelsen, Nämnd för arbetsmarknad och attraktivitet samt
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

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

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd av den 
granskning som regionrevisionen genomfört av intern styrning och kontroll. Den 
gjorda granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen för 
Regionstyrelsen, Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
Nämnden för trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda nämndera delvis har en 
tillräcklig intern kontroll och överlämnar ett antal rekommendationer. 

Information i ärendet
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter på intern styrning och kontroll 
och ger därmed värdefulla synpunkter på arbetsformer och rutiner inom detta 
område. 

Revisorerna lämnar rekommendation till Region 
Jönköpings län att:

 integrera verksamhetens interna kontroller i reglementet 
 fastställa rutiner för uppdatering av regionens styrdokument 
 upprätta tillämpningsanvisningar för arbetet med internkontrollplaner på 

verksamhetsnivå 
 dokumentera arbetssättet för riskbedömningsarbetet samt upprättad 

riskanalys 
 säkerställa att nämndspecifika riskområden beaktas i interna 

kontrollplanen 
 säkerställa att anställda och förtroendevalda ges information och 

utbildning avseende intern styrning och kontroll 
 genomföra åtgärder i enlighet med resultatet av utförda kontrollmoment
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Kommentarer till revisionens bedömningar och rekommendationer
Arbetet med intern styrning och kontroll har under den föregående 
mandatperioden anpassats till den nya nämndsorganisation som då infördes. 
Utveckling av rutiner och arbetssätt har förändrats successivt under de gångna 
åren. Styrdokument och reglementen kan även fortsättningsvis komma att behöva 
förändras och dessa kommer att uppdateras löpande när anledning till detta 
uppstår. När det gäller reglementet för intern styrning och kontroll görs 
bedömningen att detta ger tydlig vägledning för arbetet och att reglementet 
innehåller nödvändig information även avseende den interna kontrollen inom 
verksamhetsområdena.

Region Jönköpings län kommer att överväga på vilket sätt arbetet med 
internkontrollplaner på verksamhetsområdesnivå kan stöttas så att arbetet 
underlättas inom ramen för en likartad struktur.

Ett dokument som visar principer och arbetssätt för hur riskanalyser görs och hur 
kontrollmoment för den gemensamma kontrollplanen tas fram kommer att 
färdigställas och publiceras på intranätet. I dagsläget finns en enkel inofficiell 
beskrivning som kommer att ligga till grund för det nya dokumentet.

Frågan om nämndspecifika kontrollmoment har aktualiserats under det senaste 
året. I något fall har denna typ av kontrollmoment genomförts och för en av 
nämnderna pågår för närvarande ett arbete för att skapa ett komplement till den 
regionövergripande kontrollplanen. I samband med kommande redovisningar i 
nämnderna av genomförda gemensamma kontrollmoment kommer frågan om 
eventuella nämndspecifika kontrollmoment åter att aktualiseras.

I samband med introduktionsinsatser för nämnderna i inledningen av 2019 inför 
den nya mandatperioden har information om intern styrning och kontroll givits i 
varierande grad. En större utbildningsinsats har hållits för regionfullmäktige. 

Vid introduktioner, arbetsplatsträffar och via information på intranätet ges allmän 
information om målsättningar, policys och riktlinjer till alla anställda inom 
Region Jönköpings län. Det bedöms inte som lämpligt eller möjligt att arrangera 
en specifik informationsinsats/utbildning för samtliga anställda när det gäller 
intern styrning och kontroll. Olikheter i befattningar, funktioner och 
arbetsplatsernas struktur gör att det nuvarande upplägget med information via 
arbetsplatsträffar, intranät m m kommer att behållas framöver. Revisorernas 
granskning ger dock en påminnelse om att viktig information om intern styrning 
och kontroll bör spridas och detta kommer kontinuerligt att göras via regionens 
ledningsgrupp och via andra kanaler så att det får genomslag i organisationen.

Inom organisationen har det i samband med 2018 års kontrollmoment 
uppmärksammats att det behöver säkerställas att man åtgärdar de brister som 
framkommit i samband med genomförda kontrollmoment. Revisionsrapporten 
förstärker denna slutsats och ger ytterligare tyngd åt det utvecklingsarbete som 
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behöver göras för att hitta ett strukturerat arbetssätt för att säkra att åtgärder 
genomförs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05
 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende granskning av intern 

styrning och kontroll
 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av intern styrning och 

kontroll

Beslut skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Tf Regiondirektör,
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-16
Tid: 2019-04-09, kl 17.30-17.45

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 15 Fördelning av inkomna granskningar

Inkomna granskningar fördelas enligt följande:
 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - 

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 - 
Granskning avseende förebyggande åtgärder kring 
oegentligheter 2016, dnr RJL 2019/945 – fördelas till 
regionstyrelsen

 Granskning av styrning och uppföljning av Smålands Musik 
och Teater (SMOT), dnr RJL 2019/944 – fördelas till nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Granskning av intern styrning och kontroll, dnr RJL 2019/943 
– fördelas till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 
regionstyrelsen

 Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess, dnr 
RJL 2019/942 – fördelas till regionstyrelsen

 Granskning av årsredovisning 2018, dnr RJL 2019/940 – 
fördelas till nämnd för folkhälsa och sjukvård, nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö, nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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