
 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionfullmäktige §§ 24-46 

Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00 

 

 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

§39 Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens - RAK 
Diarienummer: RJL 2017/2584 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anmäler regionstyrelsens svar till regionrevisionen enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 

arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 

kompetens – RAK. Regionstyrelsen återremitterade ärendet  

2018-01-30 för ny beredning av yttrandet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

 Granskningsrapport  

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Raymond Pettersson (C)  

§§ 24-36 

Per Eriksson (C)      Samuel Godrén (SD)    

§§ 37-46                   §§ 24-46 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionfullmäktige §§ 24-46 

Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid: 2018-03-06, kl 09:00-14:25

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 38 Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens – RAK 
Diarienummer: RJL 2017/2584

Beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner svar till regionrevisionen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 
kompetens – RAK. Regionstyrelsen återremitterade ärendet 
2018-01-30 för ny beredning av yttrandet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Rune Backlund  
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid: 2018-02-20, kl 09:00-16:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 29 Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens – RAK 
Diarienummer: RJL 2017/2584

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse med tillägg av S, MP och V:s förslag till 
yrkande enligt bilaga, där andra stycket och meningen i 
stycke 6 lydande ”en mer aktivietsbaserad handlingsplan” 
i yrkandet stryks. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 
kompetens – RAK. Regionstyrelsen återremitterade ärendet 2018-
01-30 för ny beredning av yttrandet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar att yttrandet kompletteras med S, MP och 
V:s yrkande från regionstyrelsens sammanträde 2018-01-30. 

Ordförande yrkar på att andra stycket och meningen i stycke 6 
lydande ”en mer aktivitetsbaserad handlingsplan” i  S, MP och 
V:s yrkande stryks, i övrigt bifall till yrkandet.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 27-55
Tid: 2018-02-20, kl 09:00-16:00

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 11 Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens – RAK 
Diarienummer: RJL 2017/2584

Beslut
Regionstyrelsen 

 Återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare beredning 
av ärendet.

Reservation
Samtliga Socialdemokratiska ledamöter reserverar sig till förmån 
för eget förslag.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 
kompetens – RAK. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl, Sibylla Jämting och Mikael Ekvall yrkar bifall 
till gemensamt yrkande i ärendet. 

Bertil Nilsson yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet 
för en förnyad beredning med anledning av ovanstående yrkande. 

Marcus Eskdahl yrkar på att ärendet behandlas och avgörs vid 
dagens sammanträde.

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras, beslutar regionstyrelsen att ärendet återremitteras 
för en förnyad beredning. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Malin Olsson  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



 
 
Jönköping 2018-01-30 
 
Yttrande till regionrevisionen som svar på granskning av regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK) 

Vi delar revisionens bedömning att regionstyrelsens och nämnden folkhälsa och sjukvårds styrning 
och ledning av arbetet med Rätt Använd Kompetens behöver utvecklas och systematiseras. 
 
För snart två år sedan föreslog vi att en strategi och åtgärder skulle arbetas fram för att bättre ta 
tillvara personalens olika kompetenser och möta utmaningen med en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning.  
 
I Budget för 2018 med flerårsplan 2019-2020 som beslutades av regionfullmäktige ska arbetet med 
Rätt använd kompetens ges högsta prioritet under de kommande tre åren. En ändamålsenlig 
fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och roller utifrån personalens kompetens är en förutsättning 
för personcentrerad vård, kvalitet och effektivitet. 
 
Med stöd av statliga satsningar kan Region Jönköpings län intensifiera arbetet med att skapa hållbara 
strukturer som mer effektivt styr utvecklingen framåt i önskad riktning. 
 
En viktig utgångspunkt är att förändrade arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter i stor 
utsträckning ska ske inom befintliga ekonomiska ramar eller till och med kan innebära att 
verksamheten kan bedrivas mer kostnadseffektivt. 
 
Regionrevisionens rapport är ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet för att få till ett mer 
sammanhållet arbete. En mer aktivitetsbaserad handlingsplan samt en uttalad definiering av de 
områden som särskilt kräver övergripande och sammanhållna ställningstaganden och åtgärder är 
därför strategiskt viktiga tillsammans med en fortlöpande uppföljning av verksamhetens utveckling 
från regionstyrelsens och nämndens sida. 
 
 
 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19 

Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§17 
 
Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens (RAK) 
Diarienummer: RJL2017/2584 

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse, samt  

2. Att nämnden senast i juni ska få en uppföljning av det 

systematiska arbetet med RAK. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 

arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 

kompetens (RAK).  

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

 Granskningsrapport 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl att nämnden senast 

i juni ska få en uppföljning av det systematiska arbetet med RAK, 

med hänvisning till sista stycket i tjänsteskrivelsen, sid.3, 

”Uppföljning av fortsatt arbete med rätt använd kompetens ska 

göras systematiskt och fortlöpande med stöd av revisorernas 

rekommendationer avseende övergripande och sammanhållande 

åtgärder, målsättningar, handlingsplan och uppföljning.”  

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden svaret till revisionen med 

tillägg av ovanstående yrkande. 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19 

Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Lis Melin Anne Karlsson 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-25
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 5 Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens – RAK 
Diarienummer: RJL 2017/2584

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse,

 Tillägg om att RAK ska göras inom befintlig budget. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 
kompetens – RAK. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår ett förtydligande och en förstärkning av 
svaret att man ska arbeta med det man har samt att man lägger till 
FS nämndens protokoll med eventuella synpunkter. 

Carina Ödebrink önskar avvakta till efter att nämnden behandlat 
yttrandet och då eventuellt föreslå kompletteringar. Återkommer 
vid regionstyrelsens behandling av ärendet. 

Sibylla Jämting instämmer i Carina Ödebrinks synpunkter samt 
vill komplettera yttrandet med att arbetet med RAK sak göras 
med ökad systematik. 

Rune Backlund framför synpunkter kring hanteringen av 
yttranden, bifaller förslag till yttrande med kompletteringen att det 
ska göras inom befintlig budget.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-25
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2018-01-09 RJL 2017/2584

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Granskning av regionens arbete med 
att utnyttja möjligheterna inom området 
Rätt använd kompetens (RAK)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området rätt använd kompetens (RAK). 
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2017-09-05 lämnat sin granskning avseende 
regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 
kompetens (RAK). 

Revisorerna bedömer att nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen 
inte i tillräcklig utsträckning utövat en styrning för att säkerställa ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete utifrån konceptet RAK.

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård att:
- tillse att en tydligare styrning och en mer aktivitetsbaserad handlingsplan tas 
fram för att fastställa regionens strategi när det gäller RAK.
- definiera vilka områden inom RAK som kräver övergripande och sammanhålla 
åtgärder och ställningstaganden för att få effekt.
- tillse att en plan för uppföljning som når till nämnden upprättas och att det 
definieras målsättningar som är möjliga att följa upp.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

RJL 2017/2584

- definiera vilket stöd som verksamheterna behöver för att kunna bryta 
traditionella mönster i hur arbetet fördelas, det kan röra sig om ekonomi och 
stödjande kompetens.

Svar på rekommendationer
Arbete med rätt använd kompetens pågår på flera olika sätt i Region Jönköpings 
län. Rätt använd kompetens innebär att man använder de resurser man har på ett 
bättre och mer effektivt sätt. Under 2016 till juni 2017 har rätt använd kompetens 
bedrivits som ett regionövergripande projekt med några utsedda pilotkliniker. 
Ytterligare ett projekt/utvecklingsarbete som bedrivits och pågår är att utveckla 
koncept för vårdnära service. Digitaliseringen ger också nya möjligheter att 
använda både patienters, anhörigas och medarbetares kompetens. Att arbeta med 
professionsutveckling och nya arbetsuppgifter i vården är inget nytt, det finns 
många exempel på hur det skett över tid och pågår. 

Utifrån rätt använd kompetens projektets syfte, mål- och effektmål har projektet 
bland annat samlat in kunskaper och erfarenheter av framgångsrika arbetssätt 
lokalt och nationellt, skapat tidsstudier för att fånga arbetsprocesser och utvecklat 
metodstöd med frågebatteri som kan appliceras på all verksamhet. En rapport 
finns framtagen med erfarenheter och möjligheter att arbeta vidare med vårdnära 
servicekoncept.

Förändringar i komplexa verksamheter, som hälso- och sjukvård kräver 
systemförståelse och samarbete mellan olika delar av verksamheten. En erfarenhet 
för att nå framgång i fortsatt utvecklingsarbete med rätt använd kompetens är att 
det bör genomföras i ett nära samarbete mellan verksamhetens företrädare, chefer 
och medarbetare, tillsammans med en regiongemensam kompetensgrupp 
bestående av utvecklingskompetens, ekonomi, HR och arbetsmiljöenheten. 
Kompetensgruppens uppgift är att stödja förbättringsarbeten, sammanställa och 
återkoppla effekter av nya arbetssätt och utvärderingar till uppdragsgivare för 
ställningstaganden till spridning. Andra uppgifter är kontinuerlig omvärldsspaning 
och samarbete med andra strategiska utvecklingsområden i regionen. Ett exempel 
på ett stort regionövergripande projekt som pågår i riktning mot förändrade 
vårdnivåer och i samband med det även rätt använd kompetens är projektet 
”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. Det kan innebära 
förutsättningar för att olika organisationsnivåer och professioner kan stödja 
varandra och skapa goda förutsättningar för gemensam utveckling mot rätt använd 
kompetens i hela regionen.

Arbetet med rätt använd kompetens kommer att fortsätta som en viktig del i 
utvecklingen av vården. Tillsammans med rätt använd kompetens är också 
hälsofrämjande arbete, jämlik hälsa och vård, personcentrerad vård och 
digitalisering viktiga delar i vårdens utveckling. Hälso- och sjukvårdens 
ledningsgrupp kommer att vara uppdragsgivare och stödja fortsatt arbete utifrån 
budget och verksamhetsplan och beakta de fem perspektiven i Balanced 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

RJL 2017/2584

scorecard. Det projekt som bedrivits har utifrån syfte och mål levererat kunskaper, 
erfarenheter och resultat som tas tillvara och används. 

Uppföljning av fortsatt arbete med rätt använd kompetens ska göras systematiskt 
och fortlöpande med stöd av revisorernas rekommendationer avseende 
övergripande och sammanhållande åtgärder, målsättningar, handlingsplan och 
uppföljning. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport

Beslut skickas till
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ami Andersson 
t.f. HR-direktör

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid: 2017-10-24, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 195 Fördelning av granskningsrapporter 
Granskningsrapporter fördelas enligt följande: 

 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja möjligheterna 
inom området Rätt Använd Kompetens – RAK – Dnr: RJL 
2017/2584 - till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter från 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken – 
Dnr: RJL 2017/2583 - till regionstyrelsen med inhämtande av 
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – Dnr: RJL 2017/2578 
- till regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 185 Fördelning av granskningsrapporter 
Beslut 
Regionstyrelsen föreslås remittera inkomna granskningsrapporter 
för besvarande enligt följande: 

1. Granskning av Regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt Använd Kompetens – 
RAK – till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter 
från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

2. Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken – till regionstyrelsen med inhämtande av 
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och 
miljö

3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till 
regionstyrelsen 

Reservation
Sibylla Jämting reserverar sig avseende beslut kring remittering 
av granskning 1 och 2 till förmån för eget förslag att dessa ska gå 
till respektive nämnd. 

Förslag vid sammanträdet 
Överläggning bör genomföras med regionrevisionen kring aktuell 
process för hantering/remittering av granskningar.

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk     
1:e vice ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid: 2017-10-03, kl 09:00-13:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 104-123
Tid: 2017-09-26 kl. 09:00-16:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

§ 118 Fördelning av inkomna granskningar

Ordföranden redovisar inkomna granskningar från regionrevisionen 
och fördelar dessa enligt följande: 

 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt använd kompetens – RAK. 
Diarienummer: RJL 2017/2584 – till Nämnden Folkhälsa 
och sjukvård och regionstyrelsen 

 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Diarienummer: RJL 2017/2578 – till regionstyrelsen 

 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken 
Diarienummer: RJL 2017/2583 – till Nämnden för Trafik, 
infrastruktur och miljö.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ragnwald Ahlnér (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand






















































