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Telefonnummer: 010-24 24 235, mail: patientnamnden@rjl.se 
  



 

Sammanfattning 
På nämndsammanträde 15 december 2020 fick patientnämndens kansli i uppdrag att skriva en 
halvårsrapport med analys av ärenden inkomna mellan 1 januari - 30 juni 2021 som underlag. 
Den här rapporten kommer att delvis ha samma inriktning som kommande årsrapport men är 
mindre i sin omfattning. I rapporten redovisas också stödpersonsverksamheten samt patient-
nämndens aktiviteter under första halvåret 2021. 
 
 
Under första halvåret inkom 497 ärende till patientnämnden, vilket är en ökning med 55 
ärende mot föregående år samma period. Fortfarande är det via telefon som patientnämnden 
kontaktas i de flesta ärendena men användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänst ökar. De flesta 
klagomålen rör vård och behandling samt kommunikation.  
 
Patientnämndens roll är att hantera klagomål och synpunkter av olika slag, och det finns vik-
tiga erfarenheter och lärdomar att hämta i patienternas och de närståendes berättelser. Många 
av de som kontaktar patientnämnden uttrycker att de vill bidra till förbättring av vården för att 
ingen annan ska behöva uppleva det de själva varit med om. Dessa erfarenheter och lärdomar 
är värdefulla i vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsabete. Under första halvåret 2021 har pa-
tientnämnden uppmärksammat följande: 
 

• Bristande delaktighet och bemötande är ett av de vanligaste klagomålen och genomsy-
rar i stort sett alla verksamheter. 

• Många läser och ta del av sin journal på 1177 
• Brister i kommunikation och förståelse kan ibland vara lika förödande för tillit och 

förtroende, två komponenter som är väldigt viktiga i en vårdrelation. 
 
 

 
 
 
 
 
Kjell Ekelund                Anna Stålkrantz                    Sara Sjöberg 
Ordförande                 Handläggare                           Handläggare 
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Inledning 
Patientnämnden har i uppgift att stödja och hjälpa patienter och närstående som vill framföra 
synpunkter och klagomål på regionfinansierad hälso- och sjukvård, privata vårdgivare med 
avtal och regionfinansierad tandvård i Region Jönköpings län samt länets 13 kommuner.  
 
Patientnämnden har också i sitt uppdrag att förordna stödperson åt personer som tvångsvårdas 
inom den psykiatriska vården eller är tvångsisolerade enligt smittskyddslagen. 
 
Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och bidra till att verk-
samheterna inom hälso- och sjukvården kan förändras och förbättras. 
 
Patienter och närstående som har upplevt brister inom hälso- och sjukvården och tandvården 
kan lämna sina synpunkter och klagomål genom att: 

• kontakta den verksamhet som gav den vård klagomålet gäller 
• kontakta patientnämnden i den region vården gavs 
• anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i vissa fall. 

 
Att kunna lämna synpunkter och klagomål regleras i patientsäkerhetslagen 1 och syftar till att 
patienters erfarenheter ska kunna bidra till bättre och säkrare vård. I anmälningarna till pati-
entnämnden beskrivs olika situationer och händelser som patienten eller närstående upplevt 
och som de har synpunkter på. 
 
Att hälso- och sjukvården får ta del av patienternas perspektiv är viktigt. Genom patientnämn-
dens rapporter, analyser och återföring får vårdgivarna en samlad bild av patienternas upple-
velser av vården med fokus på det som fungerat mindre bra och på det som kan bli bättre.   
 

Metod 
Inkomna ärenden diarieförs och registreras i patientnämndens databas Vårdsynpunkter (VSP) 
och hanteras enligt dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) 2. I 
denna halvårsrapport analyseras de inkomna synpunkterna för första halvåret av 2021 och re-
dovisas i statistikform samt med citat från inkomna synpunkter för perioden. 
 

Etiska övervägande 
Alla ärenden som inkommer till patientnämnden omfattas av sekretess. Resultaten som redo-
visas i rapporten innehåller inga personuppgifter. Främst redovisas resultaten på gruppnivå, 
men i de fall som citat används avslöjas ingen ingående information om den person som in-
kommit med uppgifterna. Detta säkerställer enligt oss, frågan gällande sekretess. 
 

 
1 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
2 Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) GDPR 
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Resultat 
Under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30 tog patientnämnden emot 497 ärende. Detta är en 
ökning med 55 ärende (12 %) jämfört med samma period 2020. 
Utav de 497 inkomna ärende har 42 ärende handlat om barn.  
 
I 61 % av de inkomna synpunkterna är det kvinnor som kontaktar patientnämnden. Det följer 
samma mönster som tidigare år. 
 
Figur. 1 Könsfördelning under första halvåret 2021 

 

 

Kontaktsätt 
Det vanligaste sättet man kontaktar patientnämnden är via telefon. Under 2021 har det inkom-
mit fler ärende via e-post. Mina vårdkontakter, 1177 e-tjänst är det sättet som vi ser ökar. 
Detta är ett säkert sätt att inkomma med ärende då man loggar in med sitt bankId och att man 
kan inkomma dygnet runt med sina synpunkter.  
 
Tabell 1. Kontaktsätt under första halvåret 2021 

 

 

Åldersfördelning på inkomna ärende 
Den till antalet största åldersgruppen bland de som registrerats med känd ålder är i åldersspan-
net 50-59 år följt av åldersgrupp 70-79 år. I över hälften av alla ärenden är det patienten själv 
som tar kontakt men patientnämnden och framför sina synpunkter. I de fall närstående inkom-
mer med synpunkter krävs en fullmakt.  
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Figur 2. Åldersfördelning under första halvåret 2021 

 
 
 

Vad handlar synpunkterna om 
Alla klagomål och synpunkter som inkommer till patientnämnden kategoriseras utefter pati-
entnämndens nationella handbok 3. Ärende som inkommer till patientnämnden registreras in 
under åtta, nationellt framtagna huvudproblem för att i möjligaste mån identifiera klagomålen 
utifrån Patientlagen 4.  
 
 Tabell 2. Ärende uppdelat på huvudproblem första halvåret 2021 

 

 

Vård och behandling 
Majoriteten av de inkomna synpunkterna berör huvudkategorin vård och behandling. I denna 
kategori ingår flera delproblem, såsom undersökning/bedömning, diagnos och behandling. 

 
3 Handbok för handläggning av klagomål och synpunkter för Patientnämndernas förvaltningar/kanslier i Sverige, 
2019 
4 Patientlagen (2014:821)  
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Ärendena kan handla om att vården blivit fördröjd, felaktig eller utebliven. I denna huvudka-
tegori ingår även synpunkter på läkemedel, omvårdnad och ny medicinsk bedömning.  
 
Tabell 3. Delproblem under vård och behandling 

 
 
Under vård och behandling är det undersökning och bedömning samt diagnos som flest syn-
punkter kategoriserats under. Det har handlat om t.ex. att en diagnos har fördröjts pga. felak-
tig diagnos och som fått konsekvenser för patienten. 
 

”Doktorn på avdelningen sa att jag hade artros, vilket inte stämde. Doktorn rekommenderade 
steloperation men ville börja med kortisonspruta som inte hade någon effekt. Min tumme hade 
kroknat ihop och jag hade konstant smärta. Jag tog själv kontakt med annat sjukhus. Där fick 
jag en ordentlig undersökning och de hade en annan diagnos. Fick en snabb operationstid och 
kunde röra på min tumme direkt efter ingreppet. Kort därefter var smärtan borta och rörlighe-
ten tillbaka.” 
 
Patienten hade sökt för sin smärta i ca ett halvår. Känner att hen inte tas på allvar utan blir 
bara rekommenderad sjukgymnastik. I samband med att patienten svimmat ute och åkt in till 
akuten konstateras spridd cancer i samband med annan undersökning. 
 

 
Ibland kan ärende handla om flera delproblem, t.ex. kan en bristfällig undersökning/bedöm-
ning leda till en utebliven eller felaktig diagnos. Det kan vara lätt att man sorterar in patien-
tens symtom/besvär till en diagnos utan att vidga sitt perspektiv och tänka utanför ”boxen”.   
 

”Min önskan är att vården lyfter blicken från "artrosboxen" när smärtpatienter inte  
svarar på den givna behandlingen, och att man är noggrannare med att kolla upp om det finns 
något allvarligare bakom smärta som inte ger med sig. Om diagnosen hade getts tidigare hade 
jag kunnat få rätt medicinering och behandling snabbare och hade kunnat undvika en hel del 
smärta och besvär.”  
Patienten hade diagnosen lymfom. 
 

Det är inte ovanligt att patienter i sina klagomål uttrycker en oro om att vården missat en all-
varlig sjukdom. Ibland har patienterna och vården olika uppfattning om allvarlighetsgraden av 
patientens besvär. Det kan vara så att flera läkare är inblandade då patienten sökt för sina be-
svär och får olika besked om hur det ska hanteras. Detta leder till att det blir en osäkerhet om 
rätt beslut fattats t.ex. om en behandling.  
 
Patienter berättar om när de sökt vård för en skada och hur de blivit nonchalant bemötta och 
inte lyssnade på av vården. Undersökningar som hade behövts göras men som inte gjorts. Pa-
tienten har sökt vård igen och då har det visat sig att man hade en skada som hade kunnat åt-
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gärdas/behandlats i det första skedet. Detta har lett till stort lidande för patienten som hade 
kunnat undvikas. 

 

Kommunikation 
Klagomål angående kommunikation är frekvent återkommande. Det kan handla om bemö-
tande, delaktighet och information. Många ärenden berör delaktighet och bemötande och då 
att man inte känt sig lyssnad till eller blivit bemött på ett respektfullt sätt. 
 
Tabell 4. Delproblem under kommunikation 

 
 
Flera patienter framför att vården inte har utformats i dialog med patient/närstående. Patien-
tens medverkan i sin vård eller behandlingsåtgärder har inte utgått från patientens önskemål 
och individuella förutsättningar. Patienter berättar om undersökningar som utförs känns hård-
hänta. I händelser som dessa kan klagomålen även handla om att vårdpersonalen efteråt inte 
visade förståelse för att patienten kanske blev rädd eller fick ont. Patienterna önskar att vården 
lyssnat in patientens tidigare erfarenhet, visat mer empati, förståelse och att det gjordes försök 
att trösta och lindra.  
 

”Kom för att ta bort mer av ett områden på ryggen efter en borttagning av leverfläck några må-
nader tidigare. Läkaren la bedövning men lyssnade inte på mig när jag sa att det gjorde ont. Lä-
karen sa ” det kan inte kännas nu, du har fått bedövning” och fortsatte skära. Jag grät och 
skrek, ”aj, aj, aj” flera gånger. Varför väntade läkaren inte på att bedövningen skulle ta? Var-
för skar hen även om jag skrek aj och grät? Jag hade tidigare berättat att jag var rädd, varför 
respekterades inte det?” 

 
 
Vid analys av ärenden är det tydligt att bemötandet från vårdpersonal är väldigt viktigt för pa-
tienterna. Patienterna berättar om möten med vårdpersonal som inte tar ögonkontakt med 
dem, inte känns engagerade i sitt arbete, upplevs sakna intresse för patienten, är stressade, 
nonchalanta eller upplevs kalla och undvikande.  
 
Framförallt är det fler som uppger att de tycker att man blir dåligt bemött i pandemitider ”det 
förstår du väl att du inte får ha med dig anhöriga hit” etc. Man kan säga saker på många 
olika sätt och i många fall handlar det om HUR vi säger något. 
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Patienterna efterfrågar en större medmänsklighet, att få komma till tals och att få vara del av 
en dialog i kontakten med vården. Patienterna accepterar att man som vårdgivare och patient 
tycker olika men om bemötandet samtidigt inte uppfyller patientens förväntningar vänder de 
sig ibland till patientnämnden med ett klagomål.      
 
Avslutningsvis när det handlar om bemötande framkommer situationer som patienter åter-
kommer med klagomål på. Det är när patienter ovetandes sökt sig till ”fel” vårdnivå, exem-
pelvis ringt 1177 och fått rådet att uppsöka akutmottagningen. Vid dessa tillfällen kan patien-
ter berätta om omotiverat irriterad vårdpersonal. Ibland uppger patienterna att de till och med 
blir utskällda. En del medger att de har förståelse för en viss frustration hos vårdpersonal när 
patienter av okunskap söker sig till fel vårdnivå, men de frågar samtidigt om de inte har rätt 
att bli väl bemötta och informerade om vart de istället ska vända sig?   
”vad gör du här” sagt av personal på akutmottagning 
 
Utifrån klagomålsärendena förstår man att det inte alltid är tydligt för patienter vart och till 
vem de då ska vända sig. Ibland beskrivs att det är så otydligt att patienter till och med avstår 
från att ta kontakt. 
 
Välfungerande kommunikation är en viktig pusselbit. Den patient som är väl insatt i varför 
och hur olika moment/steg i undersökning och behandling ska genomföras, bidrar även till att 
vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas och kan åtgärdas. 
Vården blir alltså säkrare om patienterna är välinformerade, deltar aktivt i sin vård och kan 
påverka vården i sin roll som patient 5. Brister i kommunikation och förståelse kan ibland vara 
lika förödande för tillit och förtroende, två komponenter som är väldigt viktiga i en vårdrela-
tion. 
 

Dokumentation och sekretess 
Patientjournalen är ett återkommande fokus. Fler och fler läser sin journal på 1177. Som pati-
ent kan man då ha synpunkter på innehållet i journalen då de uppfattar att orden i journalen är 
värderande om patienten eller att det kan stå sådant som patienten uppfattar som kränkande.  
Patienter upplever då att det som skrivits inte stämmer eller att det på något sätt sårar patien-
ten. De framför då ofta önskemål om att journalanteckningen ska ändras. 
 
Om uppgifter i patientjournalen är felaktig ska patienten vända sig till vårdgivaren där den an-
teckningen är skriven med en begäran om rättelse. Om patienten upplever att det finns orik-
tiga och missvisande uppgifter men inte kommer överens med vårdgivaren om rättelse kan 
hen begära en notering i journalen. Vårdgivaren kan inte neka till en sådan notering enligt pa-
tientdatalagen 6. Däremot har man inte rätt att själv skriva i sin journal eller bestämma vad 
som ska stå i den. 
 
Det är positivt att patienterna läser sin journal efter sitt besök i vården då det blir en form av 
kvalitetssäkring och på så vis blir patienten mera delaktig och involverad i sin egen vård och 
behandling.  

 
5 Patientens delaktighet - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se) 
6 Patientdatalagen 3 kap 8§ (2008:355) 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/arbeta-sakert/patientens-delaktighet/
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”Patientens smärta ändrade karaktär och söker på akutmottagningen för sina ryggbesvär. Får 
göra röntgen med frågeställning kontroll av skruvar. Patienten har dock aldrig opererat sin 
rygg och har inga skruvar inopererade” 

 
  
 

Verksamhetsområden 
De verksamhetsområden som generellt får mest synpunkter är kirurgisk vård och primärvård.  
 
Figur 3. Fördelning på verksamhetsområde under första halvåret 2021 

 

Kirurgisk vård  
Kirurgisk vård är ett av de verksamhetsområden som fått flest synpunkter och klagomål.  
Inom kirurgi finns bland annat specialiteter som ortopedi, kirurgi och kvinnosjukvård och 
kvinnohälsovård. Ortopedi är den verksamhet som har flest ärende (47 ärende). De ärende 
som berört ortopedi har i majoritet handlat om vård och behandling. Det kan vara att vissa un-
dersökningar har uteblivit och därmed lett till en fördröjd diagnos. Ärendena har även handlat 
om kommunikation och då att patienten saknat information om olika undersökningar och hän-
delseförlopp och man har inte låtit patienten vara delaktig.   
 
Kirurgi är den verksamhet som fått näst flest synpunkter (30 ärende). Dessa berör främst re-
sultat och då t.ex. synpunkter på ett operationsresultat. Kommunikation är det näst vanligaste 
som synpunkterna kategoriseras under och handlar om delaktighet och bemötandefrågor.  
 
Kvinnosjukvård och kvinnohälsovård är den verksamhet inom kirurgisk vård som kommer ef-
ter kirurgi i antal ärende (26 ärende). Synpunkterna berör bland annat kommunikation och då 
främst delaktighet. Ett exempel på detta kan vara synpunkter som rör förlossning. Det kan då 
handla om förväntningar man har som patient och som man skrivit ner i ett så kallat ”förloss-
ningsbrev”. Ett förlossningsbrev är en plan där du skriver ner dina förväntningar till vårdper-
sonalen. Om inte verksamheten kan leva upp till dina önskemål känner man sig inte lyssnad 
på som patient.  

Primärvård 
Under första halvåret 2021 inkom 132 ärende som berör primärvården. Detta är både Bra liv 
vårdcentraler med 99 ärende och privata vårdcentraler 33 ärenden. När man ser till antalet 
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ärende mellan dessa är det jämnt fördelat utefter hur mycket listade patienter vårdcentralerna 
har.  
 
Vård och behandling samt kommunikation är de huvudproblem som fått flest synpunkter.  
När det gäller vård och behandling är det undersökning och bedömning samt diagnos som får 
flest synpunkter. Primärvårdens uppdrag är brett och bland annat ingår utredning, samordning 
och förebygga ohälsa. Många synpunkter berör just diagnos, t.ex. att den har fördröjts eller 
blivit felaktig.  
 

Verksamhetens svar 
I ungefär hälften av ärendena tillskrivs verksamheterna med begäran om ett skriftligt svar. 
Hur svaret ser ut är väldigt varierande och med skiftande kvalitet. En del skriver långa och ut-
förliga svar som är genomarbetade samt även vilka åtgärder de tänker vidta. Andra skriver 
mycket kortfattat och opersonligt samt kanske hänvisar till ett telefonsamtal verksamhetschef 
haft med patient och att det inte står det utförliga svaret som sedan skickas till patientnämn-
den. Det är då svårt för handläggare att analysera svaret och se om patienten fått svar på sina 
frågor. Det som är gemensamt är att verksamheten svarar till patientnämnden och beskriver 
patienten i tredje person trots att det i missivet står formalia om hur yttrande ska skrivas.  
 
I samband med att verksamhetens svar skickas hem till patient/närstående så bifogas alltid en 
återkopplingsblankett där man har möjlighet att ge synpunkter på verksamhetens svar samt 
patientnämndens handläggning. 
 
Då handläggare sett brister i utformningen och formalia i verksamhetens svar så har handläg-
gare har gjort en beskrivning om ”tips” inför skrivandet av yttrandet som skickas med när 
verksamheter tillskrivs. Detta har flera verksamhetschefer sagt varit ett bra hjälpmedel. 
 
Många patienter är nöjda med verksamhetens svar. Man får en utförlig redogörelse för det 
händelseförlopp man hade frågor om och man får en ursäkt för det man upplevt. Många be-
skriver även i svaret de åtgärder verksamheten kommer att vidta för att inte liknande händelse 
ska inträffa igen. Man är också mycket tacksam för de synpunkter som patienten framfört.  
 
I de fall patienten inte är nöjd med svaret kan det vara så att svaret inte är det som man hade 
förväntat sig eller hoppats på och då blir man besviken. Ibland väcks nya frågor hos patienten 
när svaret kommit. Dessa går tillbaka till verksamheten för kännedom, ibland begär patient-
nämnden en komplettering.  
 
När det gäller utvärdering av patientnämndens handläggning är de flesta nöjda och tackar för 
hjälpen. En del har inte uppfattat vilka förväntningar och befogenheter patientnämnden har 
och kan då ibland bli besvikna.  
 

Vad har patientnämnden uppmärksammat första halvåret 2021 
Patientnämnden analyserar inkomna synpunkter och klagomål. Dessa sammanställs och före-
dras för patientnämndens ledamöter. Presidiet för patientnämnden har sedan återkommande 
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dialogmöten med presidiet för folkhälsa- och sjukvård. Där lyfts frågor som behöver upp-
märksammas på strategisk nivå och där det ibland kan behöva fattas ett politiskt beslut. 
 
Uppmärksammade områden: 

• Vårdens olika delar hänger inte ihop. Informationen följer inte patienten mellan olika 
vårdenheter och vårdgivare – patienter upplever att de ofta får hålla ihop vården 
själva. Detta blir särskilt tydligt för patienter med komplexa vårdbehov, exempelvis 
patienter med samsjuklighet eller som är multisjuka.  

• Synpunkter gällande tandvården angående bristande information om vilka garantier 
som gäller och skriftliga kostnadsförslag inför omfattande behandlingar.  

• Patienter med långtidssymtom efter covid-19 som saknar en helhethetssyn i kontakt 
med sjukvården. Ärenden gällande patienter med långtidssymtom efter covid-19 men 
som inte har sjukhusvårdats. När denna patientgrupp söker vård är det många som 
upplever att de inte blir lyssnade på för de ihållande symtom som de har i sviterna ef-
ter covid-19 

• Synpunkter på journalanteckningar. Exempelvis att det saknas uppgifter eller informa-
tion av betydelse. Ärenden kan också handla om att det står kränkande saker i journa-
len. 

• Hur man förhindrar och säkerställer personuppgiftsincidenter. 
 

Kommunikations- och verksamhetsplan 
Patientnämndens övergripande mål med kommunikationen är att öka kännedomen om verk-
samheten genom kontinuerliga och långsiktiga insatser. I lagen om patientnämndsverksamhet 
står det att nämnden ska informera allmänhet, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda 
om sin verksamhet. Under första halvåret 2021 har handläggare i patientnämnden deltagit i 
flera forum såsom studentträffar, ledningsgrupper och arbetsplatsträffar och informerat om 
patientnämndens arbete. Alla träffar har skett digitalt vilket ibland har varit en utmaning men 
också ett sätt att nå fler. Detta har resulterat i att det blev fler informationstillfällen än vi hade 
förväntat oss vilket är mycket positivt då finns en efterfrågan om patientnämndens uppdrag. 
 
Ett nära samarbete sker även med patientsäkerhetsansvariga i regionen. Fortsatt arbete kom-
mer att vara under hösten med att vara ute i verksamheter och informera om patientnämndens 
arbete.  
 

Stödpersonsverksamheten 
Patientnämnden har sedan 1992 en lagreglerad skyldighet att rekrytera och förordna stödper-
soner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 7 (LPT) och lagen 
om rättspsykiatrisk vård 8 (LRV). Sedan 2004 omfattas även personer som tvångsisolerats en-
ligt smittskyddslagen 9 av rätten till stödperson. 
 

 
7 Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) 
8 Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV (1991:1129) 
9 Smittskyddslagen, SmL (2004:168) 
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En stödperson fyller två funktioner – dels får patienten kontakt med en person ute i samhället 
fristående från vården, dels får samhället genom stödpersonen en inblick i hur tvångsvården 
fungerar. 
 
De patienter som vårdas enligt LPT har generellt sett kortare vårdtid och det är inte alltid en 
stödperson hinner utses. Dessa patienter kan också ha andra behov av stöd i det akuta skedet 
som prioriteras i stället. 
 
Under första halvåret 2021 har tio stödpersoner haft förordnanden enligt LPT, LRV ingen 
stödperson har förordnats enligt smittskyddslagen. Merparten har flera förordnanden, där det 
vanligaste är att en person fungerar som stödperson åt två eller tre patienter. Under 2021 
första halvår har patientnämnden förordnat stödpersoner till 16 uppdrag varav 10 LPT och 6 
LRV. 
 

Statistik Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag – Löf 
Patientnämnden får många frågor gällande ekonomisk ersättning vid skador som uppstått i 
samband med vård. Patientnämnden informerar om möjligheten att göra skadeanmälan till 
Löf och ibland får man även hjälpa patienter att fylla i ansökan då man själv inte kan göra 
detta. För patienter som vårdas av regionerna eller av vårdgivare med regionavtal gäller pati-
entförsäkring i Löf. Genom patientförsäkringen kan patienterna få ersättning om de skadats 
under vård. Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid 
vård och behandling. Man kan inte erhålla ersättning enbart för att behandlingen inte leder till 
önskat resultat. Utredning och bedömning av anmälningar som kommer in till Löf görs enligt 
aktuell lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.  
 
År 2020 tog Löf emot cirka 17 400 anmälningar. Det är en minskning med cirka 3 % jämfört 
med 2019. För första gången på över 10 år är antalet anmälningar färre än föregående år. Ned-
gången kan mestadels förklaras av covid-19-pandemin, och den neddragning av planerad vård 
och operationer som denna medfört.  
 
Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls oftast till 
Löf. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation eller behandling. En annan 
vanlig skadetyp är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos 10. 
 

 
10 https://lof.se/patientsakerhet/skadestatistik, publicerad februari 2021 

https://lof.se/patientsakerhet/skadestatistik
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När det gäller anmälningar per verksamhetsområde ser det liknande ut nationellt. 
 

Avslutande reflektioner 
Det är viktigt att analysera och dra lärdom utifrån inkomna synpunkter och klagomål och leta 
efter mönster och trender snarare än att behandla varje klagomål som en isolerad händelse.  
Patientnämndens klagomål ger inte en bild av hur sjukvården i stort fungerar, men visar på 
patienters upplevelser då de inte har varit nöjda i kontakten med vården. På det viset kan de-
ras berättelser ge en vägledning på vilka sätt sjukvården kan förändras och förbättras efter 
medborgarnas behov. 
 
Under detta första halvår av 2021 har patientnämnden ett ökat inflöde av ärende. Många 
ärende är komplexa och allvarliga och som kräver en mer omfattande handläggning där pati-
enten önskar stöd och vägledning hur man går vidare. Ibland får handläggare även ”agera 
penna” då patienten inte har möjlighet att själv kunna sammanfatta sitt ärende.  
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Med anledning av att patientnämnden får in många synpunkter på bristande delaktighet så har 
handläggare i patientnämnden dialog, med Qulturums, utvecklingsledare med ansvar av infö-
randet av patientkontrakt i Region Jönköping. Syftet med patientkontrakt är att genom en ge-
mensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, 
tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. I samarbetet med 
Qulturum står vi inför gemensamma utmaningar och där Qulturum kan dra nytta av inkomna 
synpunkter till patientnämnden för att utveckla och stärka införandet av patientkontraktet. 
 
Vi är tacksamma för de synpunkter som inkommer och det finns mycket bra vården kan dra 
lärdom av och använda sig av i sitt förbättringsarbete. Detta uttrycker också verksamheterna i 
sina svar att tack vare de synpunkter som inkommit kan man nu arbeta vidare med kvalitetsut-
veckling i sin verksamhet.   
 
 

”Ett klagomål kan leda till en bättre vård för många” 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 104-144 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 138  
 
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling 
med fokus på miljö och klimat 
Diarienummer: RJL 2021/690 

Beslut  
Regionstyrelsen 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt. 

2. Föreslår att uppföljningsansvaret för Energikontoret behöver 
tydliggöras. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö 
och klimat. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en 
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete 
avseende miljö och klimat. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag från nämnden TIM 2021-06-23 
• Protokollsutdrag från presidiet 2021-06-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
• Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av 

Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på 
miljö och klimat 

• Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns 
arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2021-06-01 RJL 2021/690 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Svar på granskningsrapport avseende 
Region Jönköpings läns arbete för 
hållbar utveckling med fokus på miljö 
och klimat 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av Region 
Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö bedriver en ändamålsenlig styrning av Region 
Jönköpings läns hållbarhetsarbete avseende miljö och klimat. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö delvis bedriver en ändamålsenlig styrning av Region 
Jönköpings läns hållbarhetsarbete och överlämnar ett antal rekommendationer. 

 
Information i ärendet 
Granskningen av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete har delats upp i två 
delar, denna skrivelse avser miljö och klimat. 
 
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter avseende implementering av 
program för hållbar utveckling 2017-2020 samt uppföljning av programmet. 
 
Regionstyrelsen och nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått i uppdrag 
att svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens 
resultat samt revisorernas rekommendationer. 
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Svar på revisorernas rekommendationer: 
Rekommendation: Utveckla uppföljningen av måluppfyllelsen och även 
inkludera Energikontoret i arbetet. 
 
• Åtgärd: Vi ser över hur måluppfyllelsen kan tydliggöras i delårsrapporterna för 

perspektivet ”Hållbarhet”. 
 

• Åtgärd: Hållbarhetsredovisningen utvecklas genom att följa upp samtliga 
delmål i hållbarhetsprogrammet och klassa dem i grönt/gult/rött. 
 

• Kommentar: I styrgrupp för Energikontor Norra Småland ingår presidiet från 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Styrgruppen träffas fyra gånger per 
år och följer där upp Energikontorets arbete. Med anledning av att denna 
struktur finns idag bedömer vi att det är en tillräcklig uppföljning avseende 
Energikontor Norra Småland. 

 
Rekommendation: Upprätta en ändamålsenlig uppföljningsstruktur av 
regionala utvecklingsstrategin för ansvarig nämnd. 
• Åtgärd: En ändamålsenlig uppföljningsstruktur för alla nämnder gällande 

regionala utvecklingsstrategin (RUS) är under framtagande och kommer att 
presenteras under 2021. Uppföljningen kommer att utgå från det omtag som 
under 2021 har gjorts och där ett antal delstrategier prioriterats. En 
kommunikationsstrategi för RUS har tagits fram. 

 
Rekommendation: Tydligare följa upp hållbarhetsarbetet och dokumentera 
denna uppföljning och de beslut som tas. 
• Åtgärd: Uppföljning av miljödelarna i hållbarhetsprogrammet rapporteras som 

en punkt i årshjulet en gång per år till nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö. Eventuella fattade beslut och analyser kopplade till den genomförda 
uppföljningen noteras i protokollet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 
• Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av Region 

Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och 
klimat 

• Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns arbete 
med hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

 
  



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

  RJL 2021/690 

 
 

 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 

Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 

 





















































































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117 

Tid: 2021-06-23 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 116  
 
Granskning av insatser och samverkan inom området 
psykisk ohälsa, barn och ungdomar 
Diarienummer: RJL 2021/691 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 
regionrevisorernas granskning 

 

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört en granskning av hur Region Jönköpings 
län arbetar med insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn 
och ungdomar. 
 
Region Jönköpings län arbetar intensivt med området att främja barn och 
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i nära samarbete 
med länets kommuner.  

Beslutsunderlag 
• Revisionsrapport, daterad 2021-03-30 
• Regionrevisionen missiv, daterad 2021-03-19 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-03 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-06-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg, önskar införa en protokollsanteckning för 
Sverigedemokraterna enligt följande: 
 
Enligt revisionens bedömning ses ett flertal områden där regionen behöver 
göra förbättringar, framför allt när det handlar om samverkansformer, 
remiss-processer, prioriteringsordning och översyn av överenskommelser 
mellan involverade parter. Viktigt är att när de utredningar, som nu är 
pågående, kring barn och ungas psykiska hälsa/ohälsa är avslutade och 
sammanfattade, att vi som region implementerar de delar som är möjligt 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 98-117 

Tid: 2021-06-23 kl. 13:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

utifrån utredningarna (som revisionen dels pekat på), men också de delar 
som utifrån ett längre tidsperspektiv ger hållbarhet för verksamheten. 
 
Thomas Bäuml önskar införa en protokollsanteckning för Moderaterna 
enligt följande: 
 
Syftet med granskningen var att bedöma om regionen säkerställer att ett 
ändamålsenligt arbete sker för att möta och motverka psykisk ohälsa bland 
barn och unga i länet. Eftersom målen inte nås för väntetider till besök inom 
30 dagar i barn och ungdomspsykiatrin, utredning inom 30 dagar till 
utredning efter beslut och påbörjad behandling inom 30 dagar efter beslut, 
är det tydligt att regionens insatser inte är tillräckliga. En statlig utredning 
som presenterades nyligen lämnar ett antal förslag och rekommendationer 
och bland dessa kan några nämnas som berör sjukvården och regionerna; 
 

• Primärvården får ett tydligare ansvar. De som mår psykiskt dåligt 
ska kunna vända sig dit i första hand. 

• Primärvården får bättre kunskap och resurser för att möta barn och 
unga med psykisk ohälsa och deras familjer. 

• Den specialiserade vården bör stötta primärvården och elevhälsan, 
och hjälpa till att avgöra vilka som kan få hjälp av primärvården 
och vilka som behöver specialiserad vård. 

 
Graden av psykisk ohälsa varierar från lätt till mycket svår och kraven att 
möta detta varierar på samma sätt. Utredningen pekar på behovet av att 
primärvården får ett tydligare ansvar och bli en större aktör jämte 
elevhälsan och den specialiserade vården, något som vi moderater påpekat 
och drivit en längre tid. 
 
Ordföranden godkänner Sverigedemokraternas och Moderaternas 
protokollsanteckning till protokollet. 
 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 

Beslutets antal sidor 
2 
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 2021-06-15 RJL 2021/691 

  

 

  
  

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Granskning av insatser och samverkan 
inom området psykisk ohälsa, barn och 
ungdomar 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på regionrevisorernas 
granskning 

 

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört en granskning av hur Region Jönköpings län 
arbetar med insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och 
ungdomar. 
 
Region Jönköpings län arbetar intensivt med området att främja barn och 
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i nära samarbete med 
länets kommuner.  

Information i ärendet 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av hur Region Jönköpings län 
arbetar med insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och 
ungdomar.   
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för 
folkhälsa och sjukvård inte helt säkerställer att ett ändamålsenligt arbete sker för 
att möta och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i länet.  
 
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:  

1. Följa upp om de nuvarande samverkans forum är relevanta alternativt om 
samverkansforum saknas.  

2. Tillsammans med kommunerna utveckla remissprocessen för att minimera 
tiden från upprättande till ankomst till regionen.  

3. Genomlysa åtgärdskedjan inom barn- och ungdomspsykiatrin med syfte att 
synliggöra behoven hos barn och ungdomar med behov av långsiktigt 
stöttning inklusive kvalificerat behandlingsstöd. 
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4. Kartlägga och analysera prioriterade områden för att säkerställa att 
tillkommande resurser från och med 2021 används ändamålsenligt och 
fördelas där det ger effekt på kort och lång sikt.  

5. Initiera en långsiktig plan avseende utveckling inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 

6. Säkerställa att överenskommelsen gällande samverkan på 
länsövergripande nivå är implementerad för att tydliggöra ansvaret för 
medverkan i SIP  

 

Svar på revisorernas rekommendationer 
Enligt revisionens sammanfattning är bedömningen att det är två kontrollfrågor 
som Region Jönköpings län delvis uppfyllt, övriga frågor bedöms som uppfyllda. 
Frågorna som är bedömda som delvis uppfyllda är:   

• Finns en styrning för ett samarbete internt för att möta psykisk ohälsa 
bland barn och unga enligt lagstiftningens intentioner? Revisionen 
kommenterar här att tillgängligheten utifrån den nationella vårdgarantin 
och Region Jönköpings läns egna målsättningen inte nås. 

• Ges verksamheterna förutsättningar att samarbeta enligt lagstiftningens 
intentioner och enligt lokal styrning? Revisionen kommenterar att 
verksamhetsföreträdare beskriver att de ekonomiska förutsättningarna 
ibland leder till svårigheter att nå intentionerna från lagstiftningen och den 
lokala styrningen.  

 
De rekommendationer som revisionen har formulerat upplevs inte helt stämma 
överens med bedömningen som är gjord utifrån kontrollfrågorna.  
 
Det finns sedan 2019 ett politiskt uppdrag att arbeta med att förbättra barn och 
ungas psykiska hälsa och förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomshälsan 
och barn- och ungdomspsykiatrin. Arbetet med att främja barn och ungdomars 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa är därför ett område som är högt prioriterat 
och har intensifierats ännu mer med olika riktade insatser. Triageringen ”En väg 
in” startade under 2020 för att underlätta omhändertagandet och bedömningen av 
behovet av insatser. Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn- och 
ungdomshälsan, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin har varit 
en förutsättning för att detta har blivit framgångsrikt. Genom Strategigrupp barn 
och unga sker ett nära samarbete med kommunerna. 
 
Även familjecentralerna är en viktig del i arbetet genom att arbeta uppsökande 
med insatser till familjer med extra behov. I arbetet ingår exempelvis utökat antal 
hembesök, föräldrastödsprogram och utökat samarbete med bibliotek.  
 
Region Jönköpings län har tillfört medel för göra en 3-årig stor satsning för att 
bygga ut barn- och ungdomspsykiatrin både avseende utredning och behandling 
och samtidigt utreda hur en första linjens vård för dessa patienter kan införas på 
bästa sätt.  
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Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin visar också en tydlig förbättring 
genom de satsningar som hittills gjort.   
 

1. Förutsättningar för samverkan finns och samarbetsformerna upplevs 
tydliga och välfungerande mellan Region Jönköpings län och 
kommunernas verksamheter som arbetar för barn- och ungas psykiska 
hälsa. Den politiska samverkansstrukturen är tydlig och sker via 
primärkommunal samverkan, kommunalutveckling och frågorna har även 
varit uppe i Kommunalt forum. Workshopar har genomförts tillsammans 
med kommunerna.  
 
Tvärprofessionella arbetsgrupper i länsdelarna är kopplade till 
Strategigrupp barn och unga och har i uppdrag att sprida, implementera 
och följa upp pågående samverkansarbeten och länsövergripande 
överenskommelser i samverkan. En svårighet är dock när verksamheterna 
har olika lagstiftningar och sekretesslagstiftningar. Det kan också finnas en 
skillnad i hur grupperna arbetar utifrån att behoven i länet kan se olika ut. 
 
Under hösten 2021 startar Hälsohögskolan och ledningssystemet i 
samverkan en forskningsstudie i syfte att undersöka effekter av samverkan 
för barn och unga i Region Jönköpings län.  
 

2. Det pågår sedan 2019 ett stort utvecklingsarbete i Region Jönköpings län 
tillsammans med kommunerna. Det finns ett uppdrag från Strategigrupp 
barn och unga till en utsedd arbetsgrupp bestående av 
skolchefsrepresentant, elevhälsochefer och representant från Barn- och 
ungdomspsykiatrin att arbeta med remissprocessen och annan samverkan. 
Remissprocessen är väl känd och verksamheterna upplyser varandra om de 
uppmärksammar felhantering.  
 

3. Den nationella kunskapsstyrningsorganisationen präglar alltmer insatserna 
som ges från barn- och ungdomspsykiatrin. Vård- och insatsprogram 
lanseras enligt beslutad plan. Kompetensförsörjning för att kunna möta 
behovet av vårdutbud pågår.  
 

4. Ett stort antal aktiviteter och arbeten pågår för förbättring både på lång och 
kort sikt. Exempelvis att utveckla första linjens barn- och 
ungdomspsykiatri pågår inom Bästa platsen att växa upp, leva och bo på. 
Samverkan mellan Region Jönköpings län och kommunerna är påbörjat 
med gemensam workshop. 
 

5. Verksamheten arbetar utifrån handlingsplaner och prioriterade 
verksamhetsmål för att öka tillgänglighet, arbeta för en kunskapsbaserad 
ändamålsenlig vård, fortsätta utveckling av digitala tjänster samt arbeta för 
en bra arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare. Detaljerad 
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information om handlingsplanerna finns att följa i vårt system Stratsys.  
 

6. Uppfattning är att Samordnad Individuell Plan (SIP) är väl implementerat i 
verksamheterna inom Barn- och ungdomshälsan (BUH) samt inom Barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP). BUH och BUP deltar frekvent i SIP med 
samtliga kommuner i länet. Detta gäller både då verksamheterna kallar till 
en SIP eller blir kallade. Nya medarbetare i de verksamhet som möter barn 
utbildas ständigt i processen kring SIP. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03 

 

Beslut skickas till 
Regionrevisionen 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson   
Hälso- och sjukvårdsstrateg 

 



















































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 104-144 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 137  
 
Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling 
med fokus på social hållbarhet 
Diarienummer: RJL 2021/689 

Beslut  
Regionstyrelsen   

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av 
Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på social 
hållbarhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen 
bedriver en ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns 
hållbarhetsarbete med fokus på social hållbarhet. 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen delvis 
bedriver en ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns arbete med 
social hållbarhet och överlämnar ett antal rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 
• Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av 

Region Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på 
social hållbarhet 

• Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns 
arbete med hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Granskning av Region Jönköpings läns 
arbete för hållbar utveckling med fokus 
på social hållbarhet 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över granskning av Region 
Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen bedriver en 
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete med fokus på 
social hållbarhet. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen delvis bedriver en 
ändamålsenlig styrning av Region Jönköpings läns arbete med social hållbarhet 
och överlämnar ett antal rekommendationer. 

Information i ärendet 
Granskningen av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete har delats upp i två 
delar, denna skrivelse avser social hållbarhet. 
 
Revisionsrapporten belyser en rad olika aspekter avseende implementering av 
program för hållbar utveckling 2017-2020 samt uppföljning av programmet. 
 
Regionstyrelsen har ombetts svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till 
följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer. 
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Svar på revisorernas rekommendationer: 
Rekommendation: Utveckla kvantifierbara mål för att förenkla styrning och 
uppföljning. 
 
• Åtgärd: I Region Jönköpings läns nya hållbarhetsprogram 2021-2025 har 

målområden och prioriterade åtgärder för social hållbarhet förtydligats, främst 
inom framgångsfaktorn Vi är till för alla. Från och med hösten 2021 kommer 
även Region Jönköpings läns arbete med social hållbarhet att samordnas på ett 
tydligare sätt, genom en utsedd samordnare. I detta uppdrag ingår även att 
ytterligare specificera mätbara mål och uppföljningsmått. Arbetet leds av 
styrgruppen för hållbar utveckling. 

 
• Åtgärd: Hållbarhetsredovisningen utvecklas genom att följa upp samtliga 

delmål i hållbarhetsprogrammet och klassa dem i grönt/gult/rött. 
 
Rekommendation: Utvärdera om uppföljning av strategin för jämlik 
folkhälsa bör ingå i den ordinarie budgetuppföljningen där målen för hållbar 
utveckling följs upp. 
 
• Åtgärd: Att följa upp strategi för jämlik hälsa kopplat till budgetuppföljningen 

där mål för perspektivet ”Hållbar utveckling” finns skulle bidra till ökad 
synlighet och kännedom om strategin, handlingsplanen och kopplingen till 
social hållbarhet.  
 
Det är verksamhetsplanen i Stratsys som huvudsakligen ligger till grund för 
tertialuppföljningar och årsredovisningar/hållbarhetsredovisningar kopplat till 
budgeten. Det bedöms dock inte lämpligt att helt integrera strategin för jämlik 
hälsa i verksamhetsplanen för budgeten. Det finns dock andra möjligheter att 
tydliggöra kopplingen mellan hållbarhetsprogrammets sociala perspektiv och 
strategi för jämlik hälsa som till exempel genom att samordna uppföljningen 
inom ramen för den årliga hållbarhetsredovisningen. Frågan kommer att 
diskuteras i styrgruppen för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 
• Regionrevisionens missiv 2021-03-19 avseende granskning av Region 

Jönköpings läns arbete för hållbar utveckling med fokus på social 
hållbarhet 

• Revisionsrapport från PwC, 2021-03-19: Region Jönköpings läns arbete 
med hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet 
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Beslut skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Miriam Markusson Berg  
Direktör verksamhetsstöd och service 

 















































































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 104-144 

Tid: 2021-08-17 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 136  
 
Granskning av årsredovisning 2020 
Diarienummer: RJL 2021/787 

Beslut  
Regionstyrelsen   

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

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 
2020. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad 
i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god 
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. 
Revisionen lämnar en rekommendation med anledning av genomförd 
granskning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-06-28 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09  
• Granskning av årsredovisning pwc daterad 2021-04-09 
• Missiv regionrevisionen daterad 2021-04-09 

Beslutet skickas till 
Regionrevisionen 
Regionfullmäktige 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Granskning av årsredovisningen 2020 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

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

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 2020. 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god 
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. Revisionen 
lämnar en rekommendation med anledning av genomförd granskning. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings läns revisorer har 2021-04-09 överlämnat sin granskning 
avseende årsredovisningen 2020 och önskar svar från regionstyrelsen senast 25 
augusti.  

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
Att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt 
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.  
Sedan 2008 används för den ekonomiska styrningen den så kallade 
fullfonderingsmodellen. Det innebär att redovisningssättet är väl förankrat och att 
all ekonomisk styrning bygger på den modellen. Avsteget från 
redovisningslagstiftningen har sedan 2008 redovisats transparent och följande 
delar finns i årsredovisningen för att redovisa även enligt blandmodellen: 

• Finansiella rapporter  
• Balanskravsutredning  
• Jämförelsetal med övriga regioner  

 
Eftersom den ekonomiska styrningen i budget bygger på fullfonderingsmodellen 
finns inga finansiella mål uppsatta utifrån blandmodellen. Det innebär att den 
ekonomiska analysen i årsredovisning helt bygger på fullfonderingsmodellen. För 
att komplettera den ekonomiska styrningen redovisas i budget 2021 och i 
delårsrapporterna de finansiella rapporterna enligt blandmodellens redovisning av 
pensionskostnader.  
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Region Jönköpings län avvaktar också den utredning regeringen bedömer bör 
göras av redovisning av kommunala pensionsförpliktelser. Redovisningen bör 
utredas vidare med hänsyn till konsekvenserna för den kommunala ekonomin 
samt för balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Att förändra 
Region Jönköpings läns redovisning innan denna utredning är klar, vilken kan 
innebära att fullfondering genomförs i lagen, kan medföra att vi behöver ändra 
flera gånger. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-09  
• Granskning av årsredovisning pwc daterad 2021-04-09 
• Missiv regionrevisionen daterad 2021-04-09 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionfullmäktige 
Regionrevisionen 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 

















































































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 145-169 

Tid: 2021-09-28 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 160  
 
Arvodesregler för förtroendevalda 
Diarienummer: RJL 2021/857 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa bilagda arvodesregler daterade 2021-06-10 i enlighet med 
föreslagna justeringar, enligt gul- och grönmarkeringar i 
dokumentet. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig genom Mikael Ekvall till förmån för egna 
yrkanden.  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig genom Samuel Godrén till förmån för 
egna yrkanden. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arvodesregler för den politiska organisationen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-06-10 
• Arvodesregler för förtroendevalda – mandatperioden 2022-2026 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkanden enligt  
bilaga 1. 
 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden enligt bilaga 2. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller regionstyrelsen föreliggande förslag tillika 
parlamentariska nämndens förslag och avslår Sverigedemokraternas och 
Vänsterpartiets yrkanden.   

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 145-169 

Tid: 2021-09-28 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

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

Plats: Regionens hus/Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 34  
 
Arvodesregler för förtroendevalda 
Diarienummer: RJL 2021/857 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa bilagda arvodesregler daterade 2021-06-10 i enlighet med 
föreslagna justeringar, enligt gul- och grönmarkeringar i 
dokumentet. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arvodesregler för den politiska organisationen.  

Beslutsunderlag 
• Arvodesregler för förtroendevalda – mandatperioden 2022-2026 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar. 
 
Till dagen sammanträde föreligger yrkanden från följande:  
 
Henrik Dinkel (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden, se bilaga. 
Instämmer i Sverigedemokraternas yrkande om koppling till 
riksdagsarvodet.  
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till Bevara Akutsjukhusens 
yrkanden, se bilaga. 
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkanden, se 
bilaga.  
 
Följande yrkanden ställda under proposition och omröstning: 
 
Grundarvode 
Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till grundarvode, 
med instämmande av Inger Gustafsson (L), Anders Gustafsson (M), 
Raymond Pettersson (C) samt ordföranden.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

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

Plats: Regionens hus/Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall med en sänkning om 5 % av 
grundarvodet på nuvarande nivå, i yrkandet instämmer Stig-Göran Hultsbo 
(MP).  
 
Samuel Godrén (SD) och Henrik Dinkel (V) yrkar bifall till att grundarvodet  
sänks till riskdagsnivå.  
 
Ordföranden det föreligger tre yrkanden:  

• Yrkande om föreliggande förslag till grundarvode 
• Yrkande från BA med instämmande av MP om sänkning 5 % 
• Yrkande från SD med instämmande av V om sänkning till 

riksdagsnivå 
 
Nämnden utser föreliggande förslag till huvudförslag.  
Ordföranden ställer yrkande från BA mot SD och finner att nämnden 
bifaller SD:s yrkande med ordförandes utslagsröst. 
 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot SD:s förslag om sänkning till 
riksdagsnivå och finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till 
grundarvode.  
 
Reservation Sverigedemokraterna, Bevara Akutsjukhusen samt Miljöpartiet 
till förmån för egna yrkanden eller dem man instämt i.  
 
Frånvaro/närvaroplikt 
Henrik Dinkel (V) vill till protokollet göra följande anteckning – vilket 
bifalles: Närvaroplikt vore en bra lösning i de situationer där partier inte 
längre har inflytande över enskilda politiker. Partierna ska även fortsatt 
ansvara för att politiker närvarar i tillräcklig grad men regionen bör sätta 
en nedre gräns som är högre än 1 sammanträde på en 3-månadersperiod. 

Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall till föreliggande skrivning om 
frånvaro/närvaroplikt.  
 
Nämnden bifaller föreliggande skrivning. 
 
Arvoden/ersättningar 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till att inga sammanträdesarvoden ska 
betalas ut till de som har 40 % eller mer. I detta ska även sammanträde för 
fullmäktige ingå. 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

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

Plats: Regionens hus/Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

I yrkandet instämmer Martin Nedergaard Hansen (BA) samt Henrik Dinkel 
(V).  
 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Samuel 
Godréns yrkanden och finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.  
 
Reservation Sverigedemokraterna för eget yrkande med instämmande av 
Bevara Akutsjukhusen.  
 
Sammanträdesarvoden  
Nämnden bifaller förslag att halvdag definieras med 3 timmar.  
 
Förmånsbil  
Samuel Godrén (SD) yrkar att regionråd inte åläggs förmånsbil, utan 
erbjuds.  
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) yrkar att förmånsbil tas bort och istället erbjuds 
regionråden ett årskort på Länstrafiken. I detta instämmer Henrik Dinkel 
(V). 
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar på att förmånsbil tas bort.  
 
Ordföranden, Anders Gustafsson (M) samt Mats Antonsson yrkar bifall till 
föreliggande förslag om förmånsbil.  
 
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att nämnden 
bifaller föreliggande förslag om förmånsbil.  
 
Reservation Bevara Akutsjukhusen, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande eller till det man instämt i.  
 
Arvodering av uppdrag – bilaga  
Anders Gustafsson yrkar bifall till föreliggande förslag om 2 % som 
årsarvode till fullmäktiges ledamöter, vilket nämnden instämmer i.  
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

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

Plats: Regionens hus/Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Nämnden bifaller förslag om 1 % som årsarvode till ordinarie ledamöter för 
styrelsen och nämnderna för folkhälsa och sjukvård, trafik, infrastruktur och 
miljö samt arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, med 
konsekvensjustering i övriga nämnder där fast arvodering finns för 
ledamöter.  
 
Gruppadministratörer  
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar följande: De partier som inte 
erhåller gruppadministratör på 40% erhåller vid bruk av 
gruppadministratör eller motsvarande en ersättning på 20% för detta, om 
de ekonomiska förutsättningarna ger utrymme till det. Dvs att kostnaderna 
för politiken ska minskas med minst lika mycket på andra områden (tex 
grundarvodet, partianslaget, partistödet). 
 
I ovanstående yrkande instämmer Stig-Göran Hultsbo (MP) och Henrik 
Dinkel (V).  
 
På avslag yrkar ordföranden, Mats Antonsson (KD), Inger Gustafsson (L), 
Anders Gustafsson (M) samt Raymond Pettersson (C).  
 
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Martin 
Nedergaard-Hansens (BA) yrkande.  
Nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  
 
Reservation Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Bevara Akutsjukhusen till 
förmån för eget yrkande eller det som man instämt i.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med 
bifallna justeringar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 
 
Beslutets antal sidor 
5 

 



Hej 
 
Instämmer i att Martins synpunkt om en ekonomisk helhet, om man vill göra några justeringar i 
arvoden, partianslag mm. Detta har vi inte riktigt gått igenom. 
 
Från oss kvarstår dessa tre punkter: 
 

• Vi anser fortfarande att grundbeloppet sänks till nivån för riksdagsarvodet och kopplas till 
det. (ekonomiska utrymmet kan användas till en ökad ersättning till ordinarie 
nämndledamöter, 4 %) 

 
• För politiker med 40 % eller mer bör alla möten anses ingå i arbetsuppgifterna. Endast de 

som har upp till 39 % tjänst bör ha rätt till sammanträdesarvode. 
 

• Förmånsbil -Vi tycker inte regionråd ska åläggas använda förmånsbil. Vi föredrar att ändra 
den skrivningen till att detta ska vara valfritt. 

 
 
 
 
Från: Nedergaard-Hansen Martin <martin.nedergaard-hansen@rjl.se>  
Skickat: den 27 maj 2021 08:47 
Till: Kullberg Siv <siv.kullberg@rjl.se>; Antonsson Mats <mats.antonsson@rjl.se>; Pettersson 
Raymond <raymond.pettersson@rjl.se>; Aronsson Frida <frida.aronsson@rjl.se>; Thelin Magnus 
<magnus.thelin@rjl.se>; Hultsbo Stig-Göran <stig-goran.hultsbo@rjl.se>; Dinkel Henrik 
<henrik.dinkel@rjl.se>; Godrén Samuel <samuel.godren@rjl.se>; Söderström Jeanette 
<jeanette.soderstrom@rjl.se>; Löfstedt Ann-Katrin <ann-katrin.lofstedt@rjl.se>; Högberg Per 
<per.hogberg@rjl.se>; Lundemo Eva <eva.lundemo@rjl.se>; Gustafsson Inger 
<inger.gustafsson@rjl.se>; Andersson Håkan <hakan.a.andersson@rjl.se>; Orellana Bravo Elizabeth 
<elizabeth.orellanabravo@rjl.se>; Karlsson Nyborg Håkan <hakan.karlsson.nyborg@rjl.se> 
Kopia: Gustafsson Thomas <thomas.gustafsson@rjl.se>; Thomas Gustavsson 
<thomas.gustavsson@socialdemokraterna.se> 
Ämne: SV: Förslag till arvodesregler inför ny mandatperiod  
 
Hej,  
Här kommer några kommentarer från oss. Som jag skrev tidigare så kan vi inte gå till beslut i denna 
del utan att få helheten, då detta berör ekonomiska frågor och således hänger ihop med övriga 
ekonomiska frågor för politiken. Dock.  

• Avseende ersättningsbegränsning till politiska vildar.  
o Är det lagligt, lyftes farhågor i vår grupp kring detta.  
o Risken att man uppmuntrar till partibyten 
o vad händer om man byter parti självmant? 
o Spontant finns det en attraktivitet i detta, men förskjuter makten, något att diskutera 

i nämnden.  
• LAS begränsningar för ersättning, vi förstår inte varför? Förlorad inkomst är förlorad inkomst.  
• Vi vill se en ökad ersättning till nämndledamöter. Förslagsvis 4 %.  

 
Mvh Martin 
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Vänsterpartiets synpunkter på arvodesregler 
 

Vänsterpartiet vill framhålla följande kommentarer som viktigt i den kommande processen: 

 

 

• Arvoden till förtroendevalda i RS och RF 
Tilläggsersättning bör sänkas och korrespondera med övriga läns tillägg. Vi förslår inget 
tillägg, alltså att arvoden inom ordf poster RF och RS ingår i den fasta ersättningen. 
 
Ordföranden i nämnder bör även fortsättningsvis bestå av regionråden och de ska ha en plats 
i regionstyrelsen. Vänsterpartiet vill här ha en diskussion om hur reglementet formuleras så 
att jämn könsfördelning uppnås. 

• Möjligheten att kunna vara frånvarande/sjukskriven/föräldraledig ska vara möjlig även för 
regionråden. En ordning för införande av ersättare för regionråd bör tas fram och ersättaren 
ska arvoderas för den tid denne tjänstgör som regionråd. 

• Fasta arvoden med hel eller halvdag ska fortsättningsvis ges för ledamöter och ersättare i 
nämnd. 

• Möjlighet för ledamöter som blivit inkallad att jobba natt dag innan fullmäktige eller dag 
efter fullmäktige bör ges möjlighet till förlorad arbetsinkomst. 

• Justering av RF protokoll ska också omfattas av regler om hel eller halvdagsarvode. 
• Grundbeloppet. Vi förordar att grundbeloppet sänks till nivån för riksdagsarvodet som det är 

nu samt att årlig ökning inte justeras upp automatiskt i procentsats utan i kronor och ören. 
• Sammanträdesarvode. För politiker med 40 % eller mer bör alla möten anses ingå i 

arbetsuppgifterna. Endast de som har upp till 39 % tjänst bör ha rätt till 
sammanträdesarvode. Pensionsförmån ska fortsatt ligga på minst 40% tjänstgöringsgrad. 

• Förmånsbil. Vi anser inte regionråd ska åläggas använda förmånsbil. Vi anser att förmånsbil 
ska tas bort då det är förlegat och inte i enlighet med regionens åtaganden i Agenda 2030. 
Bilbokningssystem finns naturligtvis fortfarande att tillgå och reskort i kollektivtrafiken.  

• Deltids och heltidsarvode ska endast utgå till ledamöter om närvaro kan visas till en viss grad. 
Ett möte var tredje månad kan inte anses vara tillräcklig närvaro för att kvittera ut lön. Vi vill 
uppdra till förvaltningen att föreskriva sådan närvaroplikt i reglementet. 

 

För Vänsterpartiet 

 

Henrik Dinkel 
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Arvodesregler för förtroendevalda inom Region 
Jönköpings län – förslag 2021-06-10  
Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom Region Jönköpings län som 
avses i 4:e kapitlet, Kommunallagen (KL) (SFS 2017:725).  

Med förtroendevalda menas:  

• ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, fullmäktigeberedningar, 
nämnder, delegationer, styrelser, revisorer och deras ersättare  
 

Bestämmelser gäller även:  

• ledamöter i beredningsgrupper, temporära utskott och 
intressentsammansatta organ som utsetts i enlighet med regionens regler 
samt de som i övrigt är valda av regionen och som inte får ersättning på 
annat sätt.  

 
Bestämmelserna angående de ekonomiska förmånerna återfinns i KL 4 kapitlet, 
§§ 12-18. 
Förtroendeuppdrag inom Region Jönköpings län som tillsammans arvoderas 40 % 
eller mer är att betrakta som betydande del av heltid i arvodesreglementet. 
Arvodering av uppdrag sker i relation till ett grundbelopp och ska årligen 1 
januari justeras utifrån snittlöneökning för anställda i Region Jönköpings län 
(särskilda satsningar ej inkluderade). Parlamentariska nämnden fastställer 
grundbeloppet. 
 
De förtroendevaldas pensionsförmåner regleras i särskilt reglemente. 

Parti som är representerat i regionfullmäktige får ersättning via partianslag till 
exempel gruppadministratör, utbildning etc. Partiet ansvarar för uppdragets 
innehåll och arbetsledning. 

Parti som innehar post/er som helarvoderat regionråd erhåller 40 % av 
grundarvodet som gruppadministratör. 

Tolkning 
Parlamentariska nämnden ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar 
samt gör mindre ändringar och tillägg avseende dessa bestämmelser. 
Parlamentariska nämnden är tillika pensionsmyndighet enligt pensionsreglementet 
OPF-KL. Föreskrifter om parlamentariska nämndens arbetsformer vid 
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fullgörandet av dessa beslutsfunktioner finns i ”Arbetsordning för styrelse, 
nämnder, beredningar och delegationer i Region Jönköpings län.  
Vid beslut i sådana ärenden gäller i tillämpliga delar kommunallagens 
bestämmelser om nämnder. 

Årsarvode 
Förtroendevald med uppdrag enligt bilaga 1 har rätt till årsarvode med angivna 
belopp och som utbetalas månadsvis. Förtroendevald med årsarvode över 2 % 
som under mandatperioden är utan partitillhörighet erhåller ej årsarvode. Ny 
skrivning! 
Parti som är representerat i regionfullmäktige får ersättning till partiföreträdare 
genom tilldelning av regionråd. Helarvoderat regionråd erhåller 100 % av 
grundbelopp.  
Parti som ej erhåller helarvoderat regionråd erhåller delarvoderat regionråd på  
60 % av grundbelopp, oavsett antalet mandat i regionfullmäktige. 
 
Om delarvoderat regionråd är vice ordförande i en av de tre större nämnderna 
utgår ytterligare 10 % av grundbelopp. 

Respektive parti utser gruppledare, oberoende av ovan nämnda. Ersättning utgår 
ej till uppdrag som gruppledare. 

Årsarvode, sammanträdesarvode och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald 
kan per kalenderår sammanlagt inte överstiga 85 % av grundarvodet för regionråd.  
Partigruppen ansvarar för bevakning av detta vid fördelning av uppdrag. 
Årsarvode utgår från den dag som anges i regionfullmäktiges beslut eller från den 
dag då valet gjordes. Årsarvode utbetalas 12 månader om året.  
Årsarvodet för förtroendevald enligt ovan är avsett som ersättning för de 
arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget. Arbetsuppgifter som anses ingå och 
täcks av årsarvode är bland annat: 
 
För samtliga ovan nämnda ingår:  

• Inläsning av handlingar  

• Närvara vid sammanträden (+ ev sammanträdesarvode enl kap 5) 

• Kontakter med allmänhet och press  

• Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och kontakter 
med verksamhetsledningar, besök i verksamheter för information.  

• Avstämning med företrädare för partiet/partigrupper 
 
För förtroendevalda ledamöter med presidieuppdrag ingår även: 

• Samråd och kontakter i frågor som berör nämndens/styrelsens frågor  

• Representera nämnden/styrelsen vid t ex invigningar, 
gratifikationsfestligheter, avtackningar, premiärer och motsvarande  
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• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller 
annan anställd i anledning av sammanträde, förrättning eller dylikt  

• Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handling eller 
liknande 

Frånvaro 
Om förtroendevald, som har rätt att få årsarvode, avgår under löpande 
mandatperiod ska arvodet fördelas mellan den avgående och efterträdaren i 
förhållande till den tid dessa haft sitt uppdrag.  

Förtroendevald med årsarvode över 2 % som av andra skäl än sjukdom inte kan 
fullgöra sitt uppdrag, helt eller delvis, överstigande 30 dagar anmäler detta snarast 
till parlamentariska nämnden som har att bedöma eventuell reducering av arvodet 
samt i förekommande fall överförande till annan person. 

Förtroendevald med årsarvode som ej närvarar på sammanträden 3 månader i följd 
utan giltigt förfall, mister rätt till fast arvodering. Gruppledare/gruppadministratör 
ansvarar för uppföljning av arvodering. 

Sjukdom 
För förtroendevald med årsarvode under 40 % utgår årsarvodet vid sjukdom 
oförminskat i 30 kalenderdagar. För återstående sjukskrivningstid utgår enbart 
arvode för uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. Vid längre 
sammanhängande sjukskrivningstid (3 mån) görs ett ställningstagande av 
parlamentarisk nämnd om arvodet som ledamot i regionfullmäktige ska föras över 
till utsedd ersättare. Partiet gör anmälan till parlamentariska nämnden för beslut 
om omfördelning av arvode. Förtroendevald som är arbetsoförmögen och inte kan 
utföra sitt uppdrag ska anmäla detta första dagen till Försäkringskassan, 
arvodeshandläggare och till sin gruppledare/gruppadministratör.  

För förtroendevald med uppdrag som uppgår till 40 % eller mer tillämpas 
sjuklönelagens och kollektivavtal för anställda, Allmänna bestämmelsers regler, 
dag 1 karensdag, dag 2-14 utgår 80 % av arvodet och dag 15 – 90 utgår 10 % av 
arvodet, därefter inget arvode. Från och med dag 15 svarar Försäkringskassan för 
sjukpenning enligt gällande lagstiftning. Förtroendevald med månadsarvode 
överstigande 66,67 % av basbeloppet och som därmed överskrider 
Försäkringskassans högsta belopp för kalenderdagsberäknad sjukpenning, erhåller 
skillnaden mellan högsta sjukpenning och 77,6% av arvodesbortfallet. 

Föräldraledighet 
För förtroendevald som uppbär årsarvode som uppgår till 40 % eller mer tillämpas 
ersättningsregler enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.  
Förtroendevald anmäler ledighet till försäkringskassan, löneenheten och 
gruppledare. Vid föräldraledighet överstigande 3 månader gör partiet anmälan till 
parlamentariska nämnden för beslut om omfördelning av arvode. 
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Semesterledighet 
Förtroendevald omfattas inte i sitt uppdrag av semesterlagen. Förtroendevald med 
uppdrag på 40 % eller mer ska dock, med bibehållet arvode, beredas en 
motsvarande semesterledighet under 5 veckor per år. Sådan ledighet får inte 
sparas över ett årsskifte. För ledighet krävs ingen ansökan. 

Sammanträdesarvode 
Ledamöter som inte uppbär årsarvode som uppgår till 40 % eller mer erhåller 
sammanträdesarvode för:  

• sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll 
eller likvärdiga anteckningar  

• förrättning när en särskild inbjudan/kallelse finns  

• förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd 
beslutsdelegat 

• överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och 
styrelser i regionen och med externa organisationer och myndigheter och 
partsammansatta organ 

• varje parti får årligen ett anslag för gruppmöten mm.  Inom ramen för detta 
kan sammanträdesarvode utbetalas men varje parti beslutar själv om hur och 
när sammanträdesarvodena kan användas,  

• sammanträde för justering av regionfullmäktiges protokoll  

• gruppmöte med nämnd 
 

För ledamot med arvodering 100 % (heltid som regionråd) utgår ingen extra 
ersättning, (undantaget reseersättning) gäller såväl direkta som indirekta uppdrag 
för Region Jönköpings län.  

För ledamot med årsarvodering 50-85% utgår ingen ersättning för sammanträden, 
såväl direkta som indirekta för region Jönköpings län, ej heller ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Reseersättning utgår enligt reglemente. 

För ledamot med årsarvodering 40-49% utgår ingen ersättning för sammanträden 
med nämnden, beredning eller uppdrag kopplade till nämnduppdraget, ej heller 
för förlorad arbetsinkomst. Reseersättning utgår enligt reglemente. Uppdrag 
utanför nämndens ansvarsområden utgår sammanträdesersättning enligt 
reglemente - dock ej förlorad arbetsinkomst.  

För ledamot med årsarvode 4-39% utgår ingen ersättning för sammanträde med 
nämnd, beredning eller uppdrag kopplade till nämnduppdraget. För uppdrag 
därutöver utgår sammanträdesersättning enligt reglemente. Förlorad 
arbetsinkomst ersätts vid samtliga tillfällen. Reseersättning enligt reglemente. 
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För ledamot i regionfullmäktige utgår ersättning med 2 % förutom 
sammanträdesersättning, förlorad arbetsinkomst och reseersättning enligt 
reglemente.  

För ledamot i regionstyrelse och följande nämnder, FS, TIM, ANA, utgår 
ersättning med 1% samt sammanträdesersättning, förlorad arbetsinkomst och 
reseersättning enligt reglemente.  

För tjänstgörande ersättare i regionfullmäktige, utgår sammanträdesersättning, 
förlorad arbetsinkomst och reseersättning enligt reglemente.  

Sammanträdestid överstigande 3 timmar ersätts med 1,25% av grundbeloppet. 
Sammanträdestid upp till 3 timmar ersätts med 0,63 % av grundbeloppet. 

Kurs, konferens, studiebesök och övriga sammanträden ersätts med 0,63 % av 
grundbeloppet.  

Vid kurser och konferenser gäller alltid att respektive nämnd/styrelse ska ha 
beslutat om deltagande. Detta gäller även vid konferenser i utlandet.  

Förtroendevald som behöver resdag, för att delta i sammanträde påföljande dag, 
får inget sammanträdesarvode för resdagen.  
Sammanträde på distans är ej tillåtet. Vid överläggningar och avstämningar kan 
deltagande på distans ersätta fysiskt möte. Dagarvode utgår med 0,63% av 
grundbeloppet. 
 
Endast ett sammanträdesarvode kan utgå per dag. 

Förlorad arbetsinkomst 
Allmänt 
Förtroendevald som tagit ledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Region 
Jönköpings län har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
nedanstående bestämmelser. Grunden för rätten till ersättning är att den 
förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till ledigheten för politiskt 
uppdrag i Region Jönköpings län. 

Begränsningar 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte förtroendevald som genomför 
uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40 procent).  

Varje ansökan om ersättning vid partiell ledighet för politiskt uppdrag i Region 
Jönköpings län prövas av parlamentariska nämnden. 

Högsta ersättning per timma är 1/165 av grundbeloppet och dock högst 85% av 
grundbelopp per månad. Belopp utöver detta prövas av parlamentariska nämndens 
presidium. Ny skrivning ! 
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Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst upphör då den förtroendevalde fyllt 
angiven ålder enligt 32a§ LAS. Förlorad arbetsinkomst över pensionsåldern 
hanteras av parlamentariska nämndens presidium. Ny skrivning ! 

Kompletterande regler 
Den förtroendevalde är skyldig att på begäran styrka den förlorade 
arbetsinkomsten. I annat fall blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om 
ersättning hunnit betalas ut.  

Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt KL 4 kap § 11.  
Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte.  
 
Då förtroendevald begärt ledigt och förrättningen/sammanträdet blir inställd eller 
flyttat med kort varsel (<14 dagar) utan att den förtroendevalde har möjlighet att 
ta tillbaka sin ledighetsansökan äger då rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 

Anställda 
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta 
av arbetsgivaren. 

- Nämndhantering, lönesystem Heroma Nytt namn! 
Ersättning för resa och förlorad arbetsinkomst begärs på närvarolista där den 
förtroendevalde signerar sin begäran. Ersättning bygger på förinlämnade uppgifter 
om antal km bostad-Rosenlund och/eller styrkt inkomst från ordinarie 
arbetsgivare. (Blanketter: Intyg för ersättning av resa RJL 5121, Inkomstintyg 
RJL 5000) Förlorad arbetsinkomst betalas ut med belopp motsvarande heldag (8 
timmar). Vid kortare möten anges begärda antal timmar under anmärkning på 
närvarolistan. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön 
divideras med 165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma.  
 
Förtroendevald som är anställd ska lämna in aktuella inkomstuppgifter i början på 
varje mandatperiod och därefter då inkomsten ändras, eller på begäran.  Vid byte 
av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta 
inkomstuppgifter kan inte ersättning betalas ut. Den förtroendevalde ska använda 
Region Jönköpings läns blankett. Det åligger den förtroendevalda att ha anmält 
aktuella uppgifter för ersättning, retroaktiv justering av belopp kan inte ske.  
Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor 
eller liknande. 
 
Digitala sammanträden med närvarolista 
Nämndsekreterare/Ordförande/Gruppledare kryssar i närvaro och intygar genom 
att underteckna närvarolistan. Eftersom den förtroendevalde inte fysiskt är på 
mötet och kan signera sin begäran om ersättning, ersätts inkomstförlust efter att 
intyg över löneavdrag har skickats till löneenheten. Intyget märks med vilket möte 
det avser. 
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- Blankett ”Ersättning till förtroendevalda, RJL 1222” 
Används då närvarolista för ersättning via Nämndhantering saknas Begärs 
ersättning för del av arbetsdag (understigande 8 timmar) eller för sammanträden 
som inte omfattas av FMR (ex. konferens, övernattning, möten i organ utanför 
RJLs organisation). lämnas separat reseräkning med styrkt intyg från 
arbetsgivaren alternativt lönespecifikation där det faktiska lönebortfallet framgår 
för respektive dag. Förinlämnade uppgifter gäller inte då reseräkning används, 
intyg över eventuell inkomstförlust ska bifogas. 
 
Om förtroendevald med skiftgång/schemalagd arbetstid visar, med intyg från 
arbetsgivaren, att arbetsinkomst förlorats med mer än 8 timmar utgår ersättning 
även för denna tid. Vad gäller nattarbete ersätter Region Jönköpings län 
inkomstförlust som uppstår i och med att förtroendevald måste avstå från att 
arbeta natt före och/eller efter förrättning i Region Jönköpings län. 
 
Förtroendevald som är timavlönad kan inte göra anspråk på ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för arbetspass som inte bokats p.g.a. politiskt uppdrag. Endast 
faktisk ekonomisk förlust vid schemalagd arbetstid eller i förväg inbokade 
arbetspass medger rätt till ersättning. 
 
Om en förtroendevald själv reglerar sin arbetstid/arbetsschema som anställd så att 
uppdraget utförs på ledig tid och därför inte föranleder något löneavdrag, har inte 
heller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flexledighet, semester 
m.m.) har man inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär 
också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, när man har 
ett uppdrag i Regionen, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Egenföretagare 
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Även för egen 
företagare gäller att grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde 
faktiskt gör en inkomstförlust. Bedrivs företaget på annan tid så att inkomstförlust 
ej uppstår, äger förtroendevald ej rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

Schablon beräknas på 40% av 1/165 x 8 tim av grundbeloppet.  Fundera kring 
skrivning! 
 

1. Förtroendevald som är egen företagare ska inkomma med ansökan senast 
den 30 juni. Grund för beslut baseras på uppgifter om överskott/inkomst 
av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst t o m 30 juni 
nästkommande år. 
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2. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning enligt 
schablon ska årligen i januari inkomma med ansökan om ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Beslut gäller kalenderår om inte förändringar sker. 
Schablonersättning per timma: 1/165 av grundbeloppet x 40%.  

 
Omräkning av inkomst till timlön sker genom att årsinkomsten divideras med  
1 980, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. 
 
Parlamentariska nämnden prövar rätten i varje enskild ansökan. Den 
förtroendevalde ska använda Region Jönköpings läns blankett ”Ersättning för 
förlorad arbetsinkomst för egen företagare, RJL 5138” för ansökan och bifoga 
efterfrågade bilagor.  
Retroaktiv ersättning utbetalas inte och har ersättning begärts enligt schablonen 
kan den förtroendevalde inte i efterhand begära högre ersättning. 

Övriga 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, 
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som 
reduceras till följd av förtroendeuppdrag. I de fall den förtroendevalde har 
arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår ersättning med 
det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt 
belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För 
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående 
sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.  

Det är inte möjligt att begära förlorad arbetsinkomst från annat politiskt uppdrag. 

Kommentarer  
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till KL förstås uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 
1982/83:97 s 24-25 (om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att 
när förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen 
understiger 40 procent men där den sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 
40 procent av heltid eller mer ska dessa förtroendevalda inte ersättas för förlorad 
arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad ska förstås sammanlagd fast 
tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den förtroendevaldes procentuella 
årsarvoden för olika uppdrag inom Region Jönköpings län läggs samman.  

VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då uppvisa 
inkomstuppgift från företaget.  

I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån reglerna om egenföretagare. 
Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har ett fåtal 
anställda. Dessa bedömningar görs av parlamentariska nämnden. 
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Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för 
Regionen i så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda 
semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen.  
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön 
från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån för tid 
då man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och 
generell tjänstledighet.  
För ersättning krävs begäran från den förtroendevalde samt intyg från 
arbetsgivaren som styrker storleken av den förlorade förmånen. Blankett ”Intyg 
om förlorad semesterförmån, RJL 5001” 

Kostnadsersättningar 
Barntillsyn 
Kostnader för barntillsyn (för barn under 12 år) som uppkommer under tid som 
den förtroendevalde fullgör sitt uppdrag har rätt till ersättning. Detta gäller dock 
inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på 40 % eller mer. Ersättning utgår 
inte till familjemedlemmar som svarar för barnpassning, om vårdnadsbidrag 
utbetalas och inte heller för tid då ordinarie barnomsorg hade kunnat utnyttjas.  
Ersättningen gäller oavsett om enskild person med A-skatt, företag eller enskild 
med F-skattsedel anlitas.  
Ett schablonbelopp – oberoende av antal barn – utges med 0,15 % av 
grundbeloppet per timma efter det att kostnaden uppstått och endast i samband 
med att sammanträdesarvode betalas ut.  
Yrkande om ersättning görs på blankett ”Ersättning till Förtroendevalda, RJL 
1222” under ”Övriga ersättningar”. Notera under ”Anmärkning” att begäran avser 
barntillsyn. Ersättningen är skattepliktig. 

Kostnadsersättning för vård av person med funktionsnedsättning 
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn 
av person med funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
Ersättning utgår inte för vård eller tillsyn utförd av familjemedlem. Ersättning 
enligt punkt 7.1 
7.1-7.2 gäller ej förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid. 

Utbetalning 
Arvode och andra kostnadsersättningar utbetalas den 27:e i månaden. Närmare 
information finns under fliken Regionfullmäktige på regionens intranät. Begäran 
om ersättning ska inlämnas månaden efter att förrättningen har ägt rum, eller 
snarast efter att eventuella intyg/bilagor finns tillgängliga. Begäran om ersättning 
som härrör sig till mer än ett år tillbaka i tiden ersätts inte. 
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Försäkringar 
TFA-KL – I uppdrag på 40 % eller mer omfattas man av trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada.  
I samband med förrättning omfattas samtliga förtroendevalda. 
GL-F - tjänstegrupplivförsäkring för förtroendevalda på heltid. Finns 
motsvarande försäkring hos annan uppdragsgivare eller arbetsgivare utgår 
ersättning enbart från en försäkring. 
Tjänstereseförsäkring – Försäkringar omfattar: Resgods – allrisk, 
Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Överfallsförsäkring samt ersättning för 
kostnader vid sjukdom och olycksfall 

Pension, avgångsersättning, livränta, omställning m. m. 
De förtroendevaldas pensions- och avgångsförmåner regleras i särskilt reglemente 
som har antagits av regionfullmäktige, enligt rekommendation av Sveriges 
kommuner och regioner, SKR.  
Förtroendevald som under tiden 2003 – 2014 innehaft uppdrag på 40 %  eller mer 
tillhör pensionsreglemente PBF. Övriga förtroendevalda tillhör pensions- och 
omställningsreglemente OPF-KL. 

PBF 
Enligt PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda) från 1 januari 2003 har förtroendevald med årsarvoden på 
betydande del av heltid (40 % eller mer) och som fyllt 50 år rätt till 
visstidspension när uppdraget upphör.  
Vid tillämpningen av dessa regler undantas 2 prisbasbelopp från 
inkomstsamordningen, vilket innebär att en förtroendevald har rätt att utan avdrag 
på pensionen få ersättning/lön från regionen, kommun, privat arbetsgivare eller 
eget företag med upp till 2 prisbasbelopp per år.  
Förtroendevald som avgår från sitt uppdrag före 50 års ålder kan ha rätt till 
avgångsersättning och livränta efter 65 års ålder.  
Den förtroendevalde måste ansöka om att få visstidspension, avgångsersättning 
och livränta utbetald. Ansökan kan göras tidigast 4 månader före pensionstillfället 
eller senast inom 2 år från pensionstillfället.  
För fullständiga villkor se antaget pensionsreglemente. 

OPF-KL 
Förtroendevald som tillhör reglemente OPF har om man innehar ett uppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid (40 %) och lämnar sitt uppdrag efter minst ett 
år rätt till ekonomiskt omställningsstöd. Lämnar den förtroendevalde uppdraget 
efter minst fyra år har han/hon dessutom rätt till aktiva omställningsinsatser. 
Understiger beloppet 3 % av årets inkomstbasbelopp utbetalas ersättningen 
kontant. 
Den förtroendevalde måste ansöka om omställningsstöd till parlamentariska 
nämnden. 
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Pensionsförmånerna omfattar avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 
Avsättning, beräknad på arvoden, sker till avgiftsbestämd pension oavsett nivå på 
uppdraget. Pensionsgrundande inkomst utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar. I 
underlaget ska inte ingå det som betalas ut som ekonomisk ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och inte heller traktamente och kostnadsersättningar. 
Pensionskompensation för förlorad arbetsinkomst enligt kommunalagen ersätts 
enligt särskilt regelverk (se nedan). 
Pensionsavgiften är 4,5 % på ersättningar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. 
På ersättningar där utöver är nivån 30 % intill dess att den förtroendevalde har 
uppnått övre ålder avgångsskyldighet enligt 32a § LAS., fn 67 år. Därefter är 
avgiften 4,5 % på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften avsätts senast 31 mars följande år till en pensionsbehållning. 
Understiger beloppet 1,5 % av årets inkomstbasbelopp utbetalas avgiften kontant. 
Utbetalning av pensionsbehållningen sker efter ansökan från den förtroendevalde 
och tidigast från den tidpunkt Allmän pension kan utbetalas. 
Tolkning av reglemente och beslut om enskild förtroendevalds pension fattas av 
parlamentariska nämnden.  
För fullständiga villkor se antaget pensionsreglemente. 

Kompensation för förlust av tjänstepension enligt Kommunallagen 
Regionen betalar kontant ut 4,5 % av summan av den förtroendevaldes 
ersättningar för förlorad arbetsinkomst på grund av förtroendeuppdraget. Grunden 
för rätten till ersättning är att den förtroendevalde i sin anställning fått en lägre 
pensionsavsättning. Ansökan görs av förtroendevald genom att avtalstillhörighet 
och förlust skall styrks av ordinarie arbetsgivare inför varje mandatperiod och vid 
förändring på blankett ”Inkomstintyg-förtroendevald” (RJL5000). 
Förtroendevald som är egen företagare eller fri yrkesutövare och som på ett 
godtagbart sätt kan styrka att pensionsförlust till tjänstepension gjorts (ex. 
pensionsutredning, intyg från pensionskassa) skall erhålla kompensation för 
förlusten genom utbetalning direkt till den förtroendevalde. Yrkande om 
ersättning skall framställas i samband med pensionering eller senast två år 
därefter. 
Vad gäller ersättning för förlorade tjänstepensionsförmåner i övrigt prövar 
parlamentariska nämnden frågan i varje enskilt fall. 

Reseersättningar, traktamente och övriga förmåner 
Enligt arvodesreglerna sker utbetalning av ersättningar på grundval av 
undertecknad reseräkning alternativt ersätts resa via nämndhantering/närvarolista 
på Region Jönköpings län egna möten och genom att i förväg lämna in intyg över 
färdsträcka.  
Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller 
mellan tjänsteställe och förrättningsställe. För förtroendevald med kontor i 
regionkansliet utgör kansliområdet tjänsteställe. Ersättning utges inte för resor 
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från bostad till tjänsteställe. För övriga förtroendevalda räknas ordinarie bostad 
som tjänsteställe.  
Ersättning utbetalas enligt gällande kollektivavtal för anställda, BIA och TRAKT 
T. 
 
Helarvoderat regionråd åläggs att använda förmånsbil. (Gäller inte delarvoderat 
regionråd). 
För samtliga förtroendevalda ska skatteavdrag för kostförmån göras vid alla 
tillfällen där gemensam lunch och/eller middag betalas av Region Jönköpings län. 
Avdraget gäller oavsett deltagande i lunchen/middag.  
Beslut om vilka tekniska hjälpmedel som förtroendevald behöver, för att fullgöra 
sitt uppdrag, fattas av regionstyrelsen.  
Övriga reseutlägg i samband med förrättning (parkering, bussbiljett, tågbiljett) ska 
styrkas med kvitto/biljett. 
 
Kommentar:  
Enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för resor och möten, bör förtroendevalda 
i möjligaste mån använda sig av kollektiva transportmedel vid tjänsteresor. 
Förtroendevalda har också möjlighet att boka de poolbilar, kanslicyklar  
värdekort för länstrafiken som finns att tillgå.  
Vid möten kan användandet av teknik såsom videokonferenser eller liknande 
användas då det är möjligt och tillåtet.  
Undantag för kvitto gäller för resor betalda med Jönköpings länstrafiks 
värdekort. Dessa utlägg kan redovisas och ersättas utan kvitto. Ersättningen 
motsvarar värdeminskningen på kortet (ej ordinarie biljettpris). Kvitto kan 
begäras av chaufför/konduktör 
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Bilaga 1 Arvodering av uppdrag   
Regionkommunen har 6 helarvoderade regionråd varav 4 tillsätts av majoriteten 
och 2 av oppositionen. Helarvoderat regionråd väljs av regionfullmäktige. 
Parti som inte erhåller helarvoderat regionråd erhåller delarvoderat regionråd på 
60 % av grundbelopp, oavsett antalet mandat i regionfullmäktige. 
Delarvoderat regionråd väljs av regionfullmäktige. 
 
Arvodering av uppdrag sker i relation till ett grundbelopp och ska årligen 1 
januari justeras utifrån snittlöneökning för anställda i Region Jönköpings län 
(särskilda satsningar inte inkluderade). Parlamentariska nämnden fastställer 
grundbeloppet. För regionråd som är regionstyrelsens ordförande har 110 %, 
övriga helarvoderade regionråd 100 % av grundbelopp. 

Ledamot med sammanlagda arvoderade uppdrag på 40 % eller mer har skyldighet 
att vid varje ny mandatperiod och när förändringar sker lämna uppgifter om 
arvoderade sidouppdrag utanför regionens egen verksamhet. Anmälan görs till 
den parlamentariska nämnden på särskild blankett.  
Den procentuella beräkningen avser arvodering, inte arbetstid. Arbetstiden är 
oreglerad, så kallad förtroendearbetstid. 
 
Nämnd/ Uppdrag  %  Antal ledamöter och ersättare 

samt kommentarer  
Regionfullmäktige  
Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  
Ledamöter 

 
20 
10  
10 
2 

81 ledamöter + ersättare 
 
 
 
Utgår till ledamöter med uppdrag 
understigande 40 % 
 

Regionstyrelsen  
Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande 
Ledamot 

 
110 
100 
100 

1 

15 ledamöter och 15 ersättare* 
Helarvoderat regionråd 
Helarvoderat regionråd  
Helarvoderat regionråd  
Utgår till ledamöter med uppdrag 
till och med 39% 
 

Regionstyrelsen AU 
Ordförande 
Ledamot 

 
 

11 

5 ledamöter + 5 ersättare 
Helarvoderat regionråd 
Gäller ej för helarvoderat 
regionråd  

Upphandlingsdelegation  5 ledamöter 
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Ordförande    Hel- eller delarvoderat regionråd 
Personaldelegation 
Ordförande  

 
  

5 ledamöter 
Hel- eller delarvoderat regionråd 
 

Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård 
Ordförande  
1:e vice ordförande  
 
2:e vice ordförande  
 
 
 
Ledamot 

 
 

100 
40 

 
 

40 
 
 

1 

15 ledamöter och 15 ersättare* 
 
Regionråd  
Regionråd eller 40 % av 
grundbelopp. För delarvoderat 
regionråd+10 % 
Regionråd eller 40 % av 
grundbelopp. För delarvoderat 
regionråd+10 % 
Utgår till ledamöter med uppdrag 
till och med 39 % 

Nämnd för Trafik, 
infrastruktur och miljö 
Ordförande 
1:e vice ordförande 
 
2:e vice ordförande 
 
 
 
Ledamot 

 
 

100 
40 

 
40 

 
 
 

1 

15 ledamöter och 15 ersättare* 
 
Regionråd  
Regionråd eller 40 % av 
grundbelopp. För delarvoderat 
regionråd+10 % 
Regionråd eller 40 % av 
grundbelopp. För delarvoderat 
regionråd+10 % 
Utgår till ledamöter med uppdrag 
till och med 39 %  

Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv, attraktivitet 
Ordförande  
1:e vice ordförande  
 
 
2:e vice ordförande  
 
 
Ledamot 

 
 

100 
40  

 
 

40 
 
 

1 

15 ledamöter och 15 ersättare* 
 
Regionråd  
Regionråd eller 40 % av 
grundbelopp. För delarvoderat 
regionråd+10 % 
Regionråd eller 40 % av 
grundbelopp. För delarvoderat 
regionråd+10 % 
Utgår till ledamöter med uppdrag 
till och med 39 % 
 

Kulturutskott 
Ordförande 
 
 
 

 
5 

7 ledamöter 

Revisorer  
Ordförande  
Vice ordförande  

 
16 
14  

Minst en ledamot per parti  
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Revisorer  11 
Valberedning  
Ordförande  
Vice ordförande   

 
0  
0  

Minst en ledamot och en ersättare 
per parti  

Parlamentarisk nämnd 
Ordförande 
Vice ordförande  

 
9 
5 

Minst en ledamot och en ersättare 
per parti 

Patientnämnd  
Ordförande  
Vice ordförande  

 
16 
11 

5 ledamöter och 5 ersättare 

Gruppadministratör  Parti som innehar post/er som 
helarvoderat regionråd erhåller  
40 % för gruppadministratör. 
 
Samtliga partier som är 
representerat i regionfullmäktige 
får ersättning via partianslag till 
gruppadministratör.  
 
För ovanstående gäller att: 
Partiet ansvarar för uppdragets 
innehåll och arbetsledning. 
Partiet ansvarar för tillsättning 
och avslut i samband med 
mandatperiodens utgång.  
Villkor för uppdraget utarbetas i 
samarbete med 
regionledningskontoret.  
 

 
Sammanträdesarvode  

• Sammanträdestid överstigande 3 timmar ersätts med 1,25 % av 
grundbeloppet. Sammanträdestid upp till 3 timmar ersätts med 0,63 % av 
grundbeloppet. 

• Kurs, konferens, studiebesök och övriga sammanträden ersätts med 0,63 % 
av grundbeloppet. 
 

Sammanträdesarvode utgår till 1:e ersättare i styrelse/nämnder, där sådana utsetts.  
*För de partier med tre eller fler mandat i styrelse/nämnd utgår 
sammanträdesarvodering till ytterligare en ersättare. 
 
Ersättning utgår till fast ersättare i nämndernas presidier för FS, TIM och ANA 
vid ordinarie presidieledamots frånvaro. 
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Icke tjänstgörande ersättare i Länsrådet för funktionsnedsättningar samt 
Länspensionärsrådet har närvarorätt men erhåller inte sammanträdesarvode. 

Tabell: Sammanträdesarvode – begränsning 
Ledamot  Begränsning i 

sammanträdesarvodesersättning 
Med årsarvode  100 % För ledamot med arvodering 100 % 

(helarvoderat regionråd) utgår ingen 
extra ersättning, (undantaget 
reseersättning) gäller såväl direkta som 
indirekta uppdrag för Region 
Jönköpings län.  

Med årsarvode 50-85 % För ledamot med årsarvodering  
50-85 % utgår ingen ersättning för 
sammanträden, såväl direkta som 
indirekta för Region Jönköpings län,  
ej heller ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Reseersättning utgår 
enligt reglemente. 
 

Med årsarvode  40-49 % För ledamot med årsarvodering  
40-49 % utgår ingen ersättning för 
sammanträden med nämnden, 
beredning eller uppdrag kopplade till 
nämnduppdraget, ej heller för förlorad 
arbetsinkomst. Reseersättning utgår 
enligt reglemente.  
Ersättning för sammanträde i 
regionstyrelse och regionfullmäktige 
utgår enligt reglemente. 
 
Uppdrag utanför nämndens 
ansvarsområden utgår 
sammanträdesersättning enligt 
reglemente - dock ej förlorad 
arbetsinkomst.  
 
 
 

Med årsarvode 4-39% För ledamot med årsarvode 4-39% 
utgår ingen ersättning för sammanträde 
med nämnd, beredning eller uppdrag 
kopplade till nämnduppdraget  
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Godkänt av Siv Kullberg Gäller från  
Innehållsansvarig Lena Strand Version  
Kapitel       Dokument ID   

För uppdrag därutöver utgår 
sammanträdesersättning enligt 
reglemente.  
Förlorad arbetsinkomst ersätts vid 
samtliga tillfällen. Reseersättning 
enligt reglemente. 
 

Med årsarvode 2 % För ledamot i regionfullmäktige utgår 
ersättning med 2 % samt 
sammanträdesersättning, förlorad 
arbetsinkomst och reseersättning enligt 
reglemente.  
 

Med årsarvode 1 % För ledamot i regionstyrelse och 
följande nämnder, FS, TIM, ANA, 
utgår ersättning med 1 % samt 
sammanträdesersättning, förlorad 
arbetsinkomst och reseersättning enligt 
reglemente.  

Fastställt av regionfullmäktige xx 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 145-169 

Tid: 2021-09-28 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 159  
 
Allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö 
Diarienummer: RJL 2021/145 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Besluta om allmänt trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö 
i enlighet med föreliggande förslag.  

Sammanfattning  
I samband med upphandlingen Serviceresor 2022 ska även linjelagd trafik 
på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2021. 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har behandlat ärendet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag TIM-nämnden 2021-09-07 
• Protokollsutdrag TIM-presidiet 2021-08-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Moderaterna föreslår genom Malin Wengholm ett tillägg i beslutet att detta 
förtydligas med att den allmänna trafikplikten gäller sommarmånaderna.  
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsgång 
På fråga finner ordföranden att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag 
till beslut och avslår Malin Wengholms tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 106-117, 117-121 

Tid: 2021-09-07 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 117  
 
Allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö 
Diarienummer: RJL 2021/145 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

• besluta om allmänt trafikplikt för den linjelagda trafiken på 
Visingsö. 

Sammanfattning  
I samband med upphandlingen Serviceresor 2022 ska även linjelagd trafik 
på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2021. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-08-24 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 104-
116 
Tid: 2021-08-24 kl. 08:30  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 111  
 
Allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö 
Diarienummer: RJL 2021/145 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• besluta om allmänt trafikplikt för den linjelagda trafiken på 
Visingsö. 

Sammanfattning  
I samband med upphandlingen Serviceresor 2022 ska även linjelagd trafik 
på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Beslut om allmän trafikplikt för den 
linjelagda trafiken på Visingsö 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige  

• besluta om allmänt trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö 

Sammanfattning  
I samband med upphandlingen Serviceresor 2022 ska även linjelagd trafik på 
Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2021. 

Information i ärendet 
Merparten av året är trafiken anropsstyrd linjetrafik men på sommarmånaderna är 
trafiken linjelagd och går enligt fast tidtabell. Under vår- och höstterminen utför 
bussen även skolskjutstrafik på Visingsö och finansieringen regleras genom avtal 
med Jönköpings kommun. Under hela året utför bussen även sjukresor och 
färdtjänst. 
 
Under 2020 gjordes totalt 7795 resor (48 800 km) med ”Öasvängen” varav 892 
resor (16 200 km) var linjelagda. 
Under 2019 gjordes totalt 8501 resor (52 000 km) med ”Öasvängen” varav 1532 
resor (16 700 km) var linjelagda. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 145-169 

Tid: 2021-09-28 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 165  
 
Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1358 

Beslut  
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige  

1. Fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige 2022 enligt 
följande: 
8/2, 19/4, 14/6, 30/8, 4/10, 8-9/11 samt 6/12. 
 

Regionstyrelsen fastställer 
2. Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2022 enligt följande:  

1/2, 8/3, 5/4, 10/5, 7/6, 16/8, 27/9, 25/10, 29/11 samt 20/12, där 
sammanträden den 5 april 2022 och 16 augusti 2022 är digitala samt, 

 
3. Sammanträdesplan för regionstyrelsens arbetsutskott 2022 enligt 

följande: 
18-19/1, 1/3, 22/3, 26/4, 24/5, 28/6, 13-14/9, 18/10, 22/11 samt 
13/12, där sammanträde den 28 juni 2022 är digitalt.  

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för regionstyrelsen och dess 
arbetsutskott. Förslag till sammanträdesdagar föreslås även för 
regionfullmäktige. Bilagt förslag medger en komplettering av att vissa 
sammanträden är digitala.   

Beslutsunderlag 
• Förslagna justeringar i sammanträdesplan 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-09-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
• Förslag till sammanträdesplan 2022 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar föreslagna justeringar i sammanträdesplan och finner 
att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag med 
redovisade justeringar.  



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 145-169 

Tid: 2021-09-28 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 163-182 

Tid: 2021-09-15 kl. 13:00  

Plats: Isaberg, Hestra 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 176  
 
Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1358 

Beslut  
Beslut i ärendet tas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-09-28, med 
beaktande av ordförandes förslag enligt nedan.  

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för regionstyrelsen och dess 
arbetsutskott. Förslag till sammanträdesdagar föreslås även för 
regionfullmäktige. Bilagt förslag medger en komplettering av att vissa 
sammanträden är digitala.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
• Förslag till sammanträdesplan 2022 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden avser att återkomma vid regionstyrelsens sammanträde med 
förslag till datum på ett digitalt sammanträde per termin för regionstyrelsen 
och dess arbetsutskott. Sammanträdesplanen för arbetsutskottet 
kompletteras med sammanträde den 18 januari 2022.  Eventuell justering av 
sammanträdesdag för regionfullmäktige i april. 

Beslutsgång 
Ärendet behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 2021-09-28 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Sammanträdesplan 2022 -  
Regionstyrelsen 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige  

1. Fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige 2022 enligt följande: 
8/2, 12/4, 14/6, 30/8, 4/10, 8-9/11 samt 6/12 
 

Regionstyrelsen fastställer 
2. Sammanträdesplan för regionstyrelsen 2022 enligt följande:  

1/2, 8/3, 5/4, 10/5, 7/6, 16/8, 27/9, 25/10, 29/11 samt 20/12 
Samt 

3. Sammanträdesplan för regionstyrelsens arbetsutskott 2022 enligt följande: 
19/1, 1/3, 22/3, 26/4, 24/5, 28/6, 13-14/9, 18/10, 22/11 samt 13/12. 

 

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2022 har tagits fram för regionstyrelsen och dess 
arbetsutskott. Förslag till sammanträdesdagar föreslås även för regionfullmäktige. 
Bilagt förslag medger en komplettering av att vissa sammanträden är digitala.   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
• Förslag till sammanträdesplan 2022 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siw Kullberg 
Kanslidirektör 

 



Januari Februari Mars April Maj Juni
L1 Nyårsdagen Ti1 RS Ti1 RS-AU F1 S1 O1 Nämnd ANA
S2 O2 O2 L2 M2 V 18 To2
M3 V 1 To3 To3 S3 Ti3 Nämnd TIM, Nämnd FS F3 KF/SVN
Ti4 F4 KF F4 M4 v 14 O4 Nämnd ANA L4
O5 Trettondagsafton L5 L5 Ti5 RS To5 S5
To6 Trettondagen S6 S6 O6 F6 M6 V 23
F7 M7 V 6 M7 V 10 To7 L7 Ti7 RS
L8 Ti8 RF Ti8 RS F8 KF utök S8 O8 Pres TIM, Pres FS SKR
S9 O9 Pres TIM, Pres FS O9 SKR L9 M9 V 19 To9 Pres ANA SKR
M10 V 2 To10 Pres ANA To10 SKR S10 Ti10 RS F10 Parl nämnd
Ti11 Pres TIM, Pres FS F11 F11 M11 V 15 O11 L11
O12 Pres ANA L12 L12 Ti12 RF To12 S12
To13 S13 S13 O13 F13 M13 V 24
F14 M14 V 7 M14 V 11 To14 L14 Ti14 RF
L15 Ti15 Ti15 Pres TIM, Pres FS F15 Långfredag S15 O15
S16 O16 O16 Pres ANA SVN L16 Påskafton M16 V 20 To16
M17 V 3 To17 To17 SVN S17 Påskdag Ti17 Pres TIM, Pres FS F17
Ti18 F18 F18 M18 Annandag påsk                               V 16 O18 Pres ANA SKR L18
O19 RS-AU L19 L19 Ti19 Pres TIM, Pres FS To19 SKR S19
To20 S20 S20 O20 Pres ANA SKR F20 M20 V 25
F21 Parl nämnd M21 V 8 M21 V 12 To21 SKR L21 Ti21 Nämnd TIM, Nämnd FS
L22 Ti22 Nämnd TIM, Nämnd FS Ti22 RS-AU F22 S22 O22 Nämnd ANA
S23 O23 Nämnd ANA O23 L23 M23 V 21 To23
M24 V 4 To24 To24 S24 Ti24 RS-AU F24 Midsommarafton
Ti25 Nämnd TIM, Nämnd FS f25 Parl nämnd F25 Parl nämnd M25 V 17 O25 L25 Midsommardagen
O26 Nämnd ANA SKR L26 L26 Ti26 RS-AU To26 S26
To27 SKR S27 S27 O27 F27 M27 V 26
F28 M28 V 9 M28 V 13 To28 L28 Ti28 RS-AU Bryssel
L29 Ti29 Nämnd TIM, Nämnd FS F29 S29 O29 Bryssel
S30 O30 Nämnd ANA L30 Valborgsmässoafton M30 V 22 To30 Bryssel
M31 V 5 To31 Ti31 Nämnd TIM, Nämnd FS



Juli Augusti September Oktober November December
F1 Bryssel M1 V 31 To1 L1 Ti1 Pres TIM, Pres FS To1 Pres ANA
L2 Ti2 F2 S2 O2 Pres ANA F2 KF/SVN
S3 O3 L3 M3 V 40 To3 L3
M4 V 27 To4 S4 Ti4 RF F4 S4
Ti5 F5 M5 V 36 O5 L5 M5 V 49
O6 L6 Ti6 Nämnd TIM, Nämnd FS To6 S6 Ti6 RF
To7 S7 O7 Nämnd ANA F7 M7 V 45 O7
F8 M8 V 32 To8 L8 Ti8 RF To8
L9 Ti9 F9 KF S9 O9 RF F9
S10 O10 L10 M10 V 41 To10 L10
M11 V 28 To11 S11 Ti11 Nämnd TIM, Nämnd FS F11 S11
Ti12 F12 M12 V 37 O12 Nämnd ANA L12 M12 v 50
O13 L13 Ti13 RS-AU To13 S13 Ti13 RS-AU
To14 S14 O14 RS-AU F14 M14 V 46 O14 Nämnd TIM, Nämnd FS SKR
F15 M15 V 33 To15 L15 Ti15 Nämnd TIM, Nämnd FS To15 Nämnd ANA SKR
L16 Ti16 RS F16 S16 O16 Nämnd ANA SKR F16
S17 O17 L17 M17 V 42 To17 SKR L17
M18 V 29 To18 S18 Ti18 RS-AU F18 S18
Ti19 F19 M19 V 38 O19 L19 M19 V 51
O20 L20 Ti20 Pres TIM, Pres FS To20 S20 Ti20 RS
To21 S21 O21 Pres ANA SKR F21 M21 V 47 O21
F22 M22 V 34 To22 SKR L22 Ti22 RS-AU To22
L23 Ti23 Pres TIM, Pres FS F23 S23 O23 F23
S24 O24 Pres ANA L24 M24 V 43 To24 L24 Julafton
M25 V 30 To25 S25 Ti25 RS F25 Parl nämnd S25 Juldag
Ti26 F26 M26 V 39 O26 SKR L26 M26 Annan dag jul                                  V 52
O27 L27 Ti27 RS To27 SKR S27 Ti27
To28 S28 O28 F28 KF utök M28 V 48 O28
F29 M29 V 35 To29 L29 Ti29 RS To29
L30 Ti30 RF F30 SVN S30 O30 Pres TIM, Pres FS F30
S31 O31 M31 V 44 L31 Nyårsafton
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