KALLELSE

1(2)

2017-02-21

Regionstyrelsen
Tid:

2017-02-28 13:00

Plats:

Regionens hus, sal A

1
2
3
4

Val av protokollsjusterare
Fastställande av dagordning
Sammanställning av anmälda delegationsbeslut
till regionstyrelsen 2017
Sammanställning av anmälda
informationshandlingar till regionstyrelsen 2017

2017/108
2017/107

Beslutsärenden för regionfullmäktige
5
6

7

8

Byggnation av antenatalmottagning,
Länssjukhuset Ryhov
Överenskommelse om sam- och
medfinansiering Elektrifiering av Y:et med
nybyggnation Byarum-Tenhult
Motion - Strategisk upphandling för
innovationer och social och miljömässig
hållbarhet
Ombyggnation Rehabiliteringsmedicinska
kliniken Nässjö

2016/1694
2017/434

2016/750

2017/227

Beslutsärenden för regionstyrelsen
9
10
11

12
13
14
15

Elkraftsförsörjning Ryhov
Verksamhetsberättelser 2016
Anknytningsavtal avseende sydöstra
sjukvårdsregionen till regionalt avtal om
läkarutbildning och förskning för Östergötland
(RALF 2015)
Budgetdirektiv 2018 med flerårsplan för 20192020
Oberoende av inhyrd personal - ett landstingsoch regiongemensamt projekt
Sydsvenska prioriteringar utifrån ”Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige”
Val att förrätta

2017/225
2016/3676
2017/415

2017/83
2017/468
2017/471
2017/530

KALLELSE

2(2)

Regionstyrelsen
Tid:

2017-02-28 13:00

Fördelning av inkomna motioner
16

17
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Ersättare
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Jonas Lindahl (KD)
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RJL 2017/108

Sammanställning av anmälda vidaredelegeringsbeslut till regionstyrelsen 2017-02-28
(för Januari 2017)

Ärendetyp
RS 4.1.2
RS 4.2.2

Ärenderubrik
ESF-finansierade projektet CHANGE
Förordnande av tf sjukvårdsdirektör inom
verksamhetsområde Kirurgisk vård under v 10
och 12
RS 4.3.6
Lunchpriser vid Region Jönköpings läns
personalrestauranger 2017
RS 4.4.2
Upphandlingar och förlängningar efter
investeringsbeslut
RS 4.4.2
Fullmakt avropsberättigade till AV och
videokonferens
Slutredovisning Rtg 2016 RJL 2015/2015
Slutredovisning Rtg 2017 RJL 2015/2015
RS 4.5.4
Beslut att tilldela kontrakt
RS 4.2.2
Förordnande av tf sjukvårdsdirektör inom
verksamhetsområde Medicinsk vård under
2017-02-16—24

Diarienummer
RJL 2017/389
RJL 2017/197

Beslutsdatum
2016-11-23
2017-01-24

Beslutsdelegat
Agneta Jansmyr
Agneta Jansmyr

RJL 2017/205

2017-01-23

Jane Ydman

Se bilagor

2017-01-27

Arne Andersen

RJL 2016/3897

2017-01-27

Arne Andersen

RJL 2015/2015
RJL 2015/2015
RJL 2016/4136
RJL 2017/476

2017-01-27
2017-01-27
201-01-27
2017-02-13

Arne Andersen
Arne Andersen
Arne Andersen
Agneta Ståhl
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RJL 2017/107

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2017-02-28
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Höglandets samordningsförbund 2016-12-20
Höglandets samordningsförbund 2016-12-08
Höglandets samordningsförbund 2017-02-02
AB Transitio 2016-10-27
AB Transitio 2016-12-01
AB Transition2017-02-03 – Mötesanteckningar från Ägarråd

Motioner

Inkomna handlingar

Anmälningar till LÖF 2016

Inkomna ärenden
Utgående skrivelser
Övrigt

Ärendelista 2017-01-01—2017-01-31

Regeringsbeslut

Uppföljning av satsning för förbättrande stöd- och behandlingsinsatser vid
omhändertagande av berusade personer – III:7
Uppdrag att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om stöd till bättre
resursutnyttjande i hälso- och sjukvården för 2017 – III:6
Ändring av sammansättning av Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020 – IV:6
Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivet – IV:4
Pensionsnämndens tolkning av KAP-Kl § 21 mom. 2b) den 15 december 2015 – 17:2
Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked på grund av olovlig frånvaro – 17:4
Internränta för år 2018 – 17:5

Cirkulär från SKL

7

Budgetförutsättningar frö åren 2016-2020 – 17:6
Information om Kompetenslyft – 17:7
Beslut/Meddelande från SKL

Arbetsmiljöverket
Övrigt

Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025 – nr 4
Oberoende av inhyrd personal – Ett landstings- och regiongemensamt projekt – nr 6
Rökfritt Sverige 2025 – nr 7
Vätternvårdsförbundet – förvarning om Ordinarie förbundsstämma 10 maj 2017
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 23

Ny investeringsram för byggnation av
Antenatalmottagning vid Länssjukhuset
Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1694
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 utöka beslutad investeringsram för byggnation av
Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov från
10 100 000 kronor till 12 160 000 kronor
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2016-06-21 att godkänna en
investeringsutgift om 10 100 000 kronor för byggnation av
Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov. Efter
upphandling konstaterades att totalkostnaden för projektet blir
12 160 000 kronor. Prövning har därför skett om projektet kan
anpassas till beslutad investeringsutgift, slutsatsen är att om
Antenatalmottagningen ska uppfylla de krav på funktionalitet
och patientsäkerhet som ställs är det inte möjligt att minska
verksamhetsytan i den omfattning som skulle krävas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till förslaget.
Carina Ödebrink önskar till ett kommande arbetsutskott en
lägesbild kring kostnader.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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RJL 2016/1694

Regionledningskontoret
Jane Ydman
Regionfullmäktige

Ny investeringsram för byggnation av
Antenatalmottagning vid Länssjukhuset
Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta
 utöka beslutad investeringsram för byggnation av Antenatalmottagning vid
Länssjukhuset Ryhov från 10 100 000 kronor till 12 160 000 kronor

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2016-06-21 att godkänna en investeringsutgift om
10 100 000 kronor för byggnation av Antenatalmottagning vid Länssjukhuset
Ryhov. Efter upphandling konstaterades att totalkostnaden för projektet blir
12 160 000 kronor. Prövning har därför skett om projektet kan anpassas till
beslutad investeringsutgift, slutsatsen är att om Antenatalmottagningen ska
uppfylla de krav på funktionalitet och patientsäkerhet som ställs är det inte möjligt
att minska verksamhetsytan i den omfattning som skulle krävas.

Information i ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2016-06-21 att godkänna en investeringsutgift om
10 100 000 kronor för byggnation av Antenatalmottagning vid Länssjukhuset
Ryhov. Den nya mottagningen ska inrymmas i en paviljong som placeras på
parkeringen utanför entré 10 vid ögonmottagningen. Paviljongen sammanbinds
med sjukhusets plan 3 via en trappa och hiss i ljusgården. Detta ger bra samband
och närhet till förlossningen.
Efter Regionfullmäktiges beslut har arbetet gått vidare och upphandling av
paviljonglösningen är genomförd. Vid anbudsöppningen konstaterades att ett
anbud hade inkommit. Vid anbudsutvärderingen görs även en
kostnadssammanställning, budget för projektet, grundad på nedlagda kostnader,
inkomna anbud och delvis beräknade kostnader. Totalkostnad enligt
kostnadssammanställningen för projektet är 12 160 000 kronor. Av
regionfullmäktige beslutat investeringsanslag är 10 100 000 kronor.
Den budget för nybyggnad av Antenatalmottagning på Länssjukhuset Ryhov som
Regionfastigheter tog fram våren 2016, vilken låg till grund för
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regionfullmäktiges beslut i juni 2016, uppskattades utifrån då tillgänglig
information om prisläge för modulbyggnation/paviljonger. Budgeten för projektet
har visat sig vara underskattad på grund av förändrat prisläge med annat
konjunkturläge och hög efterfrågan på just modulbyggnation/paviljonger. Även
leveranstiden som uppskattades våren 2016 har förändrats, från ca sju månader till
ca 12 månader.
Eftersom anbudet var högre än tilldelad budget har anbudsgivaren tillskrivits med
begäran om förlängning av giltighetstid och Regionledningskontoret har
tillsammans med Regionfastigheter och representanter för verksamheten prövat
möjligheten att förändra omfattningen på projektet i syfte att rymma byggnationen
inom beslutad budget. Prövningen har skett utifrån frågeställningarna; ger en
platsbyggd byggnad i stället för modulbyggnation en lägre kostnad och/eller kan
ytan minskas och på så sätt en mindre byggnad upphandlas.
Byggnationen av ny Antenatalmottagning på Ryhov är föreslagen som en
paviljongslösning för verksamhetsdelen. Till detta kommer ett nytt platsbyggt
trapphus. I detta trapphus ingår trappa och hiss för att sammanbinda
förlossningsavdelningen på plan 3 med paviljongen på plan 4. Trapphuset är även
installationsutrymme för att ansluta de tekniska delarna i paviljongen såsom el,
vatten, värme, kyla och Tempus 600.
Skälet till att bygga Antenatalmottagningen med paviljongmoduler är att platsen
där paviljongen kommer att stå, är på garagedäcket söder om huvudentrén till
Ryhovs sjukhus. I och omkring detta område rör sig mycket personer med behov
av handikapparkering. Genom att bygga med paviljongsmoduler förkortar man
byggtiden på plats.
Väljer man att platsbygga Antenatalmottagningen kommer byggtiden på plats att
förlängas betydligt samt att entreprenad området utökas. Vid en platsbyggd
lösning kommer det att krävas en väderskyddad byggnation.
Ett väderskydd är också kostnadsdrivande för projektet. Regionfastigheters
bedömning är att slutkostnaden blir densamma oavsett om man bygger med
prefabricerad paviljong eller platsbyggt.
För att projektet utifrån aktuellt prisläge för modulbyggnad/paviljong ska rymmas
inom den beslutade budgeten innebär det att paviljongytan för verksamheten
måste minskas med ca 35 %. Kostnaden för trapphus och installationsanslutningar är samma oavsett paviljongens yta, d.v.s. oavsett om man bygger 370
kvm eller 240 kvm. En annan lösning än den nu upphandlade kräver en förnyad
upphandling vilket i sig innebär en osäkerhet vad gäller prisläget.
Utifrån en tänkt förutsättning med den mindre ytan har verksamheten prövat olika
lösningar för Antenatalmottagningens verksamhet och funnit att verksamhetsytan
behöver vara 370 kvm för att uppfylla kraven både på funktionalitet och
patientsäkerhet. Här har även Region Jönköpings läns chefläkare varit delaktig
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och lämnat särskilt yttrande vilket bifogas denna tjänsteskrivelse. Slutsatsen blir
att om projektet med Antenatalmottagningen ska genomföras behöver det ske
utifrån ursprungligt planerade ytor och funktioner.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09



Skrivelse från chefläkare daterad 2017-02-08



Regionfullmäktiges beslut 2016-06-21 § 44

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Kirurgisk vård, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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2017-02-08
Folkhälsa och sjukvård
Chefläkare och patientsäkerhet
Axel Ros

Om Kvinnoklinikens på Ryhov äskande
om antenatalmottagning mm
Jag har som chefläkare ombetts att ur ett patientsäkerhetsperspektiv uttala mig om
Kvinnoklinikens på Länssjukhuset Ryhov (KK) äskande om så kallad
antenatalmottagning mm där det uppstått problem med upphandling, budgetbeslut
etc.
KK har som jag uppfattar det en historik av att vara snåla med ytor för sin
verksamhet. 1999 genomfördes en stor lokalminskning där två vårdavdelningar
slogs ihop och mottagning samt administration flyttade in i den stängda
vårdavdelningen. Lokalminskningen möjliggjordes bland annat genom
poliklinisering av gynpatienter, BB-hemvård samt optimering av lokalytor. Bland
annat har alla läkare, förutom verksamhetschefen, sina arbetsplatser i
kontorslandskap.
Verksamheten har sedan dess ökat. Antalet förlossningar har ökat, 2016 var det 85
fler förlossningar och 100 fler barn födda jämfört med 2015. Nya metoder har
införts för att öka kvaliteten i mödravården och för den prenatala diagnostiken.
Den lokalinvestering som nyligen genomförts där 2 patientrum byggdes om till
förlossningssalar har varit nödvändig för de ökande förlossningstalen. Det
kvarstår ett tydligt behov av översyn av lokalytor för mottagningsverksamhet.
Dessutom är verksamheten på BB-avdelningen mycket trångbodd. Det innebär i
sig logistiska problem och patientsäkerhetsrisker. Det är inte ovanligt att en
nyförlöst mamma med sitt barn byter vårdplats på BB 3-4 gånger.
Ledningen för KK beskriver att deras strategi för vården av gravida har ett tydligt
mål att öka poliklinisering och att rätt patient kommer till rätt plats. Huvudinslag i
denna strategi är en centraliserad mottagning för klinikens primärvård för gravida
(Rosenlund), en så kallad antenatalmottagning i en samlad mottagningsverksamhet för gravida samt en BB-avdelning med ändamålsenliga lokaler.
Antenatalmottagning är en mottagning för gravida i slutet av graviditeter med
komplikationer. Det är en viktig mottagningsverksamhet där alternativet om den
inte kan genomföras ofta kan vara inläggning för observation. På grund av
lokalförutsättningar är den nu samlokaliserad med förlossningsavdelningen. Det
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är en lösning som inte är optimal i utgångsläget och med den ökande
förlossningsverksamheten nu innebär patientsäkerhetsrisker.
Därför är en ny lokal för antenatalmottagningen nödvändig för god
patientsäkerhet och en förutsättning för att klinikens strategi för god vård av
gravida ska lyckas. I mitt arbete som chefläkare i gamla Jönköpings
sjukvårdsområde identifierade jag det som den högst prioriterade
lokalinvesteringen av patientsäkerhetsskäl.
IVO har i tillsyn (dnr 8.2-34803/2014) påtalat att det finns behov att kontrollera
att lokaler finns för att en god vård ska kunna ges på KK. Identifierade risker var
platssituationen på BB, brist på rum för polikliniska patienter samt risk när
förlossningsverksamhet och antenatalmottagning sker i samma lokaler. I Region
Jönköpings läns svar till IVO beskrivs antenatalmottagningen som den högst
prioriterade ombyggnaden.
En bärande tanke med antenatalmottagningen är att den lokaliseras nära
förlossningsavdelningen för en god logistik gällande patienter och personal. Det
finns också betydande fördelar om antenatalmottagningen lokalmässigt kan
samordnas med övrig specialistmödravård och den prenatala
ultraljudsdiagnostiken. Det ger fördelar både ur bemannings- och
patientsäkerhetshänseende.
Det är dessa skäl som ligger till grund för det förslag till paviljonglösning som
legat till underlag för budgetbeslutet. ”På köpet” frigörs då också lokalytor på
plan 8 i F4-huset där nu specialistmödravård och ultraljudsdiagnostik finns. De
lokalytorna kan användas för fler BB-rum vilket egentligen också är ett högt
prioriterat behov.
Som chefläkare med ansvar för att ge råd till klinik- och regionledning om
patientsäkerhetsfrågor vill jag starkt betona att KK’s lokalplaner är viktiga ur
säkerhetshänseende. Det gäller i första hand det nödvändiga i att ordna nya lokaler
för antenatalmottagning. De övriga logistik- och patientsäkerhetsfördelar som
framhålls i planerna synes mig vara väl underbyggda och kloka. Jag uppfattar
detta som en väl motiverad helhetslösning som tillgodoser flera viktiga krav och
behov. Min bedömning är att de viktiga patientsäkerhetsvinsterna inte kan uppnås
med färre funktioner och därmed mindre lokalyta än det som finns i den planering
som låg till underlag för upphandlingen.

Axel Ros
Chefläkare
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 33-59
Tid:

2016-06-21, kl 09:00-18:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 44

Byggnation av antenatalmottagning på
kvinnokliniken – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1694
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner en investeringsutgift på 10 100 000 kronor för
byggnation av antenatalmottagning på Ryhov.
Sammanfattning
En antenatalmottagning byggs för att klara ökat patientantal och förbättra
patientsäkerheten och arbetsmiljön inom förlossningsvården på
Länssjukhuset Ryhov.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar
bedöms uppfyllas.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård, ekonomi
Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

16

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 33-59
Tid:

Hans Rocén, M
Ordförande

2016-06-21, kl 09:00-18:50

Anders Bengtsson, M

Ordd
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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Elin Rydberg, S

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 25

Överenskommelse med Trafikverket om samoch medfinansiering av elektrifiering av Y:et
med nybyggnation Byarum-Tenhult
Diarienummer: RJL 2017/434
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna överenskommelse med Trafikverket avseende
sam- och medfinansiering av elektrifiering av Y:et med
nybyggnation Byarum – Tenhult.
Regionstyrelsen har att beakta i det fortsatta arbetet att:
 Upprätta en avsiktsförklaring med berörda kommuner om
fördelningen av den regionala medfinansieringen när det
gäller Jönköping-Värnamobanan/Y:et i enlighet med de
förutsättningar som anges i avtalet med Trafikverket
 Att Regionen tillsammans med berörda kommuner
utarbetar en gemensam målbild med Trafikverket för
underhåll och utveckling av återstående oelektrifierade
järnvägsbanor i regionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län utlovar 500 mnkr regional sam- och
medfinansiering avseende elektrifiering av Y:et med nybyggnation
Byarum – Tenhult. 300 mnkr utlovas i samfinansiering från
regional transportplan 2018-29 och ytterligare 200 mnkr garanteras
i medfinansiering. Den regionala medfinansieringen kan fördelas
mellan Region Jönköpings län och berörda kommuner.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-14
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar på att följande beaktas i den fortsatta
handläggningen:
 Upprätta en avsiktsförklaring med berörda kommuner om
fördelningen av den regionala medfinansieringen när det
gäller Jönköping-Värnamobanan/Y:et i enlighet med de
förutsättningar som anges i avtalet med Trafikverket

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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



Att Regionen tillsammans med berörda kommuner
utarbetar en gemensam målbild med Trafikverket för
underhåll och utveckling av återstående oelektrifierade
järnvägsbanor i regionen.

Carina Ödebrink yrkar bifall initialt till det första tilläggsyrkandet
och även bifall till tilläggsyrkande två efter justering av text där det
framgår att Regionen tillsammans med berörda kommuner
utarbetar en gemensam målbild med Trafikverket för underhåll och
utveckling av återstående oelektrifierade järnvägsbanor i regionen.
Instämmer även i förslag till ändringar i avtalstexten.
Föreslår även kan och t ex tas bort, i avtalstexten.
Annica Nordqvist instämmer i Carina Ödebrinks yrkanden.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Tjänsteskrivelse
2017-02-14

RJL 2017/434

Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr
Regionstyrelsen

Överenskommelse med Trafikverket om
sam- och medfinansiering av elektrifiering av
Y:et med nybyggnation Byarum-Tenhult
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 Godkänna överenskommelse med Trafikverket avseende sam- och
medfinansiering av elektrifiering av Y:et med nybyggnation Byarum –
Tenhult

Sammanfattning
Region Jönköpings län utlovar 500 mnkr regional sam- och medfinansiering
avseende elektrifiering av Y:et med nybyggnation Byarum – Tenhult. 300 mnkr
utlovas i samfinansiering från regional transportplan 2018-29 och ytterligare 200
mnkr garanteras i medfinansiering. Den regionala medfinansieringen kan fördelas
mellan Region Jönköpings län och berörda kommuner.

Information i ärendet
Syfte och bakgrund
Trafikverket genomför en angelägen uppgradering av Y:et, järnvägen
Jönköping/Nässjö-Värnamo. I pågående etapp under 2017 ingår fjärrblockering av
Y:et, tre nya vägbroar, hastighetshöjning 140 km/h Värnamo-Vaggeryd och två
nya mötesstationer. Dessa åtgärder lägger grunden till fortsatt upprustning av
järnvägen Jönköping-Värnamo med fokus på kortare restider och önskad
elektrifiering av Y:et med byggnation/genomförande inom kommande planperiod
2018-2029.
Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att öka kapaciteten och korta ner restiden
i relationen Jönköping-Värnamo. Regionalt Trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län inrymmer målsättningen att tågtrafikens antal resor ska fördubblas
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till 2025 (jämfört med 2011). Vidare utrycker detta program att en sådan
resandeökning förutsätter investeringar i järnvägsinfrastrukturen, t ex JönköpingVärnamo. Därför har Regionen genom sam- och medfinansiering medverkat till
att möjliggöra byggnation av mötesstation Hörle och mötesstation Båramo.
Nuvarande dieseltåg beräknas ha tjänat ut cirka 2022. Regionen förbereder
upphandling av en ny generation eldrivna persontåg. Elektrifierade spår är en
förutsättning för att kunna etablera attraktiva och miljömässigt hållbara regionala
trafikeringsupplägg. Med elektrifiering förbättras förutsättningarna för rationell
godstrafik och terminalsamverkan, innebärande att betydande godsvolymer kan
flyttas över från väg till järnväg.
Under arbetet med framtagandet av nya planer signalerade Trafikverket på ett
tidigt stadium att om en större upprustning och elektrifiering av Y:et ska komma
med i den nationella planen behövs en betydande sam- och medfinansiering.
Det tidigare Regionförbundets styrelse fastställde 19 juni 2014 Regional
transportplan 2014 -2025. I planen finns en ekonomisk sammanställning som
visar en samfinansiering med 300 mnkr avseende elektrifiering, ökad kapacitet
och höjd hastighet på banan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping. Där beskrivs
också den tidigare nämnda medfinansieringen avseende mötesstationer Hörle och
Båramo med 63mnkr.
I gällande nationella plan, 2014-2025, är järnvägen Jönköping-Värnamo en
utpekad brist. Därför har Trafikverket i samarbete med Regionen och berörda
kommuner under 2014-2015 genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS); TRV
2014/46709. Denna rekommenderar alternativet som innebär nybyggnation av
sträckan Byarum-Tenhult samt elektrifiering av hela Y:et (förutom MånsarpJönköping).

Beskrivning av åtgärder
Byggnation av ny enkelspårig elektrifierad järnväg mellan Byarum och Tenhult.
Denna åtgärd är en förutsättning för att väsentligt korta ner restiderna JönköpingVärnamo. Med ett triangelspår i Byarum uppnås koppling till befintlig bana mot
Månsarp. Vidare ingår elektrifiering Nässjö-Vaggeryd och Vaggeryd-Värnamo.
För att Torsviks logistikområde, med nuvarande terminalläge, ska kunna angöras
med elektrifierade spår behöver även delen Byarum-Månsarp och delen MånsarpTorsvik (kommunalt industrispår) elektrifieras.
Eftersom ytterligare trafik tillförs på Jönköpingsbanan mellan Tenhult och
Jönköping C behövs kapacitetshöjning, därför en mötesstation på
Jönköpingsbanan mellan Tenhult och Huskvarna. Vidare ingår spårbyte ByarumMånsarp.
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Aktuellt läge för åtgärden i planläggningsprocessen
Utpekad brist i Nationell plan för transportsystemet 2014-25.
Genomförd åtgärdsvalsstudie järnvägen Jönköping-Värnamo, TRV 2014/46709

Finansiering
Beskrivna åtgärder bedöms ligga i intervallet 1 400 -1 900 mnkr. Regionen
utlovar 300 mnkr i samfinansiering från regional transportplan 2018-29, samt
garanterar ytterligare 200 mnkr i medfinansiering. Den regionala
medfinansieringen kan fördelas mellan Region Jönköpings län och berörda
kommuner. Totalt utlovas sålunda 500 mnkr i regional sam- och medfinansiering.
Elektrifiering av befintligt industrispår bekostas av Jönköpings kommun.
Om objektet inte inryms i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, som
fastställs av regeringen våren 2018, så upphör överenskommelsen att gälla.

Övriga förutsättningar
Omfattande förberedande investeringar på järnvägen Jönköping-Värnamo har
redan genomförts eller genomförs 2017 innefattande mötesstationer Båramo och
Hörle, hastighetshöjning/spårbyte Värnamo-Vaggeryd, fjärrstyrning etc.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13
Avtalsförslag

Beslut delges
Trafikverket
Regional utveckling
Länstrafiken
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Region utvecklingsdirektör
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Överenskommelse om sam- och medfinansiering
Elektrifiering av Y:et med nybyggnation Byarum-Tenhult
§1

Överenskommelsen är mellan

Trafikverket Region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan kallat Trafikverket.
Region Jönköpings län, org.nr. 232100-0057, Box 1024, 551 11 Jönköping, nedan kallad
Regionen.
§2

Syfte och bakgrund

Trafikverket genomför nu en angelägen uppgradering av Y:et, järnvägen Jönköping/NässjöVärnamo. I pågående etapp under 2017 ingår fjärrblockering av Y:et, tre nya vägbroar,
hastighetshöjning 140 km/h Värnamo-Vaggeryd och två nya mötesstationer. Dessa åtgärder
lägger grunden till fortsatt upprustning av järnvägen Jönköping-Värnamo med fokus på
kortare restider och önskad elektrifiering av Y:et med byggnation/genomförande inom
kommande planperiod 2018-2029.
Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att öka kapaciteten och korta ner restiden i
relationen Jönköping-Värnamo. Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
inrymmer målsättningen att tågtrafikens antal resor ska fördubblas till 2025 (jämfört med
2011). Vidare utrycker detta program att en sådan resandeökning förutsätter investeringar i
järnvägsinfrastrukturen, t ex Jönköping-Värnamo. Därför har Regionen genom sam- och
medfinansiering medverkat till att möjliggöra byggnation av mötesstation Hörle och
mötesstation Båramo.
Nuvarande dieseltåg (Itino) beräknas ha tjänat ut ca 2022. Regionen förbereder upphandling
av en ny generation eldrivna persontåg. Elektrifierade spår är en förutsättning för att kunna
etablera attraktiva och miljömässigt hållbara (stor)regionala trafikeringsupplägg. Med
elektrifiering förbättras förutsättningarna för rationell godstrafik och terminalsamverkan,
innebärande att betydande godsvolymer kan flyttas över från väg till järnväg.
I gällande nationella plan, 2014-2025, är järnvägen Jönköping-Värnamo en utpekad brist.
Därför har Trafikverket i samarbete med Regionen och berörda kommuner under 2014-2015
genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS); TRV 2014/46709. Denna rekommenderar alternativet
som innebär nybyggnation av sträckan Byarum-Tenhult samt elektrifiering av hela Y:et
(förutom Månsarp-Jönköping).
§3

Beskrivning av åtgärder

Följande åtgärder ingår i överenskommelsen
Objektet omfattar byggnation av ny enkelspårig elektrifierad järnväg, med god geometri,
mellan Byarum och Tenhult. Denna åtgärd är en förutsättning för att väsentligt korta ner
restiderna Jönköping-Värnamo. Med ett triangelspår i Byarum uppnås koppling till befintlig
bana mot Månsarp. Vidare ingår elektrifiering Nässjö-Vaggeryd och Vaggeryd-Värnamo.
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För att Torsviks logistikområde, med nuvarande terminalläge, ska kunna angöras med
elektrifierade spår behöver även delen Byarum-Månsarp och delen Månsarp-Torsvik
(kommunalt industrispår) elektrifieras.
Eftersom ytterligare trafik tillförs på Jönköpingsbanan mellan Tenhult och Jönköping C
behövs kapacitetshöjning. I objektet ingår därför en mötesstation på Jönköpingsbanan
mellan Tenhult och Huskvarna. Vidare ingår spårbyte Byarum-Månsarp.
Aktuellt läge för åtgärden i planläggningsprocessen
Utpekad brist i Nationell plan för transportsystemet 2014-25.
Genomförd åtgärdsvalsstudie järnvägen Jönköping-Värnamo, TRV 2014/46709
§4

Finansiering

Beskrivna åtgärder (§ 3) bedöms ligga i intervallet 1 400-1 900 mnkr. Regionen utlovar 300
mnkr i samfinansiering från regional transportplan 2018-29, samt garanterar ytterligare 200
mnkr i medfinansiering. Den regionala medfinansieringen kan fördelas mellan Regionen och
berörda kommuner. Totalt utlovas sålunda 500 mnkr i regional sam- och medfinansiering.
Elektrifiering av befintligt industrispår bekostas av Jönköpings kommun.
§5

Hantering av förändringar

Hantering av förändringar sker i samband med mer preciserad kostnadsbedömning.
§6

Ansvarsfördelning

Trafikverket driver/prövar objektet i åtgärdsplanering inför kommande plan 2018-2029.
§7

Tidplan

Denna överenskommelse är giltig från och med tidpunkt för undertecknande av parterna.
Om objektet inte inryms i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (fastställs av
regeringen våren 2018), så upphör överenskommelsen att gälla.
§8

Övriga förutsättningar

Omfattande förberedande investeringar på järnvägen Jönköping-Värnamo har redan
genomförts eller genomförs 2017 innefattande mötesstationer Båramo och Hörle,
hastighetshöjning/spårbyte Värnamo-Vaggeryd, fjärrstyrning etc.

Kristianstad den

2017

Jönköping den

___________________________

2017

__________________________
Rune Backlund
Region Jönköpings län

Trafikverket Region Syd

24

RAPPORT

Åtgärdsvalsstudie järnvägen
Jönköping - Värnamo
Trafikverket Region Syd
Augusti 2015
TRV 2014/46709

-125

Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie järnvägen Jönköping - Värnamo
Skapat av: Mattias Holmqvist och Jörgen Persson i samverkan med arbetsgruppen
Uppdragsansvarig: Peter Uneklint
Handläggare: Mattias Holmqvist
Dokumentversion: 1.0
Ärendenummer: TRV 2014/46709
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Mattias Holmqvist
Distributör: Trafikverket, 781 87 Borlänge, telefon: 0771-921 921

-226

1. Sammanfattning................................................................................................. - 5 2 Bakgrund .............................................................................................................. - 7 2.1 Inledning ................................................................................................................... - 7 2.2

Målsättning.......................................................................................................... - 8 -

2.3

Avgränsning..........................................................................................................- 9 -

2.4

Tidigare utredningar och pågående planeringsarbete .........................................- 9 -

3 Nulägesbeskrivning ......................................................................................... - 10 3.1 Persontransporter ................................................................................................... - 13 3.2 Godstrafik ............................................................................................................... - 14 3.3 Synpunkter från tågoperatörerna ........................................................................... - 16 3.4 Underlag från Trafikverkets kvalitetsavgifter ........................................................ - 16 -

4 Tänkbara åtgärder............................................................................................ - 16 4.1 Elektrifiering av befintlig sträckning (Y:et) ............................................................ - 16 4.2 Tre sträckningsalternativ........................................................................................ - 17 4.2.1 Tidtabellsanalyser på sträckningsalternativen .................................................... - 17 4.2.2 Utredningsalternativ 1 (UA1) Befintlig sträckning Jönköping–Värnamo, ej
elektrifierat ................................................................................................................... - 18 4.2.3 Utredningsalternativ 2 (UA2) Befintlig sträckning Jönköping–Värnamo,
elektrifierat ................................................................................................................... - 18 4.2.4 Utredningsalternativ 3 (UA3) Nysträckning Byarum–Tenhult .......................... - 18 4.2.5 Utredningsalternativ 4 (UA4) Nysträckning Torsvik–Tenhult ........................... - 19 4.3 Åtgärder i samband med trafikering i befintlig sträckning (UA2) ........................ - 20 4.3.1 Elektrifiering ....................................................................................................... - 20 4.3.2 Spåren/spårgeometrin ....................................................................................... - 20 4.3.3 Plankorsningar ................................................................................................... - 20 4.3.4 Bättre banunderbyggnad ..................................................................................... - 21 4.3.5 Åtgärder för att minska buller ............................................................................. - 21 4.3.6 Broar .................................................................................................................... - 21 4.3.7 Förlängning av plattformar .................................................................................- 22 4.3.8 Mellanblocksignal Månsarp ................................................................................- 22 4.4 Två nysträckningsalternativ ...................................................................................- 22 4.4.1 Nysträckningsalternativ Byarum–Tenhult ..........................................................- 24 -327

4.4.2 Nysträckningsalternativ Byarum–Torsvik–Tenhult ........................................... - 25 4.4.3 Kostnadskalkyl för nysträckningarna enligt WSP PM ....................................... - 25 4.5 Alternativ för Tabergsdalen ....................................................................................- 26 4.6 Andra effekter av nysträckningsalternativen .........................................................- 26 -

5 Trafikeringsåtgärder ...................................................................................... - 26 5.1 Ersätta tågtrafiken med en utökad busstrafik ............................................................. - 26 5.2 Anskaffning av nya tåg ................................................................................................. - 26 5.2 Styv tidtabell ................................................................................................................. - 27 5.3 Marknadsföring ............................................................................................................ - 27 5.4 Station A6 med mötesspår ........................................................................................... - 27 -

6 Planering av stationernas närområden i kommunerna utmed sträckan
Jönköping–Värnamo .......................................................................................... - 27 6.1 Jönköpings kommun .................................................................................................... - 28 6.2 Vaggeryds kommun ..................................................................................................... - 29 6.3 Värnamo kommun ........................................................................................................- 31 -

7 Arbetsprocessen och organisering av arbetet ........................................... - 31 7.1

Initiering .............................................................................................................- 32 -

7.2

Arbetsgrupp ........................................................................................................- 33 -

7.3

Styrgrupp: ...........................................................................................................- 33 -

8 Pröva tänkbara lösningar................................................................................... 34
9 Forma inriktning och rekommendera åtgärder .......................................... 39
Bilagor:





WSP PM, Idéstudie för möjlig sträcka Byarum–Tenhult och Byarum–Torsvik–Tenhult
WSP DEMO Anslutningar noden Jönköping 2015
PM Elektrifiering Jönköping–Värnamo 2014
Samlad Effektbedömning

-428

1. Sammanfattning
Åtgärdsvalsstudien rekommenderar alternativet som innebär nybyggnation av sträckan Byarum–Tenhult samt elektrifiering av sträckan Byarum–Värnamo och Nässjö–Vaggeryd. Ett triangelspår i Byarum samt elektrifiering av sträckan Byarum – Månsarp – Torsvik ska också ske för att klara godsanspråken till Torsvik.
Järnvägssträckan mellan Jönköping och Värnamo har i den nationella planen för 2014–2025 status
som utpekad brist. Detta är en betydelsefull markering och indikerar att upprustning av banan kan
bli aktuell. Trafikverket har tillsammans med övriga aktörer i Jönköpings län genomfört denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Syftet är att inför kommande åtgärdsplanering (2018–2029) etablera regional
samsyn, dels för sträckan Jönköping–Värnamo, dels för hela Y:et (Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping). Åtgärdsvalsstudiens rekommenderade åtgärder syftar till förbättrad restid, kapacitet och återställningsförmåga, samt att möjliggöra trafikering med elektrifierade tåg.
Järnvägen är i dag enkelspårig och oelektrifierad. Delen Värnamo–Vaggeryd har dock god spårgeometri och långräl (helsvetsat). Kollektivtrafikmyndigheten, berörda kommuner och företrädare för näringslivet har länge uttryckt önskemål om elektrifiering. Terminalerna i Torsvik och Båramo, båda intill E4, skulle med elektrifierade spår spela en viktig roll för att flytta över ökade godsvolymer från väg
till järnväg.
När det gäller resandetåg beräknas nuvarande Itino-tåg ha tjänat ut 2022–2023. Jönköpings länstrafik
avser inte att köpa in nya dieseldrivna tåg. Fortsatt framtida tågtrafikering Jönköping–Värnamo och
även i förbindelser bortom länets två största tätorter, förutsätter således elektrifiering. Elektrifierad
järnväg mellan Jönköpingsbanan och Kust till kust-banan möjliggör attraktiva (stor-) regionala trafikeringsupplägg för personresor och gods. Vidare skapas en omledningsmöjlighet via Nässjö–Alvesta,
vid störningar på Södra stambanan.
Ett prioriterat mål i åtgärdsvalsstudien har varit att få ner restiden till under 50 minuter mellan Jönköping och Värnamo. I dagsläget tar morgontåget cirka 72 minuter. Förutom förbättrade restider,
elektrifiering och utvecklingsmöjligheter för godstrafiken ska en förbättrad järnväg skapa bättre möjligheter för hållbar arbets- och studiependling och bidra till gemensamma målsättningar om fördubblat resande med tåg.
Kommande år (2015–2017) läggs grunden för en rejäl uppgradering av Y:et, som omfattar fjärrblockering, hastighetshöjning till 140 km/tim och sanering av plankorsningar mellan Värnamo och Vaggeryd
samt två nya mötesstationer (Hörle och Båramo). Om två år har således södra delen av järnvägssträckan Jönköping–Värnamo rustats upp och förberetts för kommande elektrifiering. Om befintlig
sträckning genom Tabergsdalen (norr om Månsarp) ska behållas, återstår dock många utmaningar när
det gäller spårgeometri, hastighet, buller, geoteknik och lutningsförhållanden (gods).
Åtgärdsvalsstudien har utrett tre huvudalternativ:
 åtgärder i befintlig sträckning, Jönköping–Värnamo, genom Tabergsdalen
 nybyggnation, delen Byarum–Tenhult
 nybyggnation, delen Månsarp–Torsvik–Tenhult.
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För att överskådligt kunna jämföra de tre alternativen med förväntade nyttor/effekter har en matris
tagits fram. Primära indikatorer är givetvis restid ställt mot kostnad, men även andra bedömningskriterier som robusthet och framtidssäkring finns med. Den bärande frågan är hur elektrifiering och upprustning av Y:et ska genomföras för största möjliga samhällsnytta.
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Kostnadsbilden för befintlig sträckning genom Tabergsdalen bedöms vara mer osäker än för nybyggnadsalternativen (särskilt jämfört med Byarum–Tenhult). Det är ganska sannolikt att uppskattade
kostnader för bullerskydd, fastighetsinlösen, bärighetsförstärkningar, plankorsningsåtgärder med
mera ligger i underkant. Dessutom kan även nybyggnadsalternativet Månsarp–Torsvik–Tenhult öka
kostnadsmässigt eftersom broar över E4 och Möbelvägen samt industrispårskonfigurering kan bli dyrare än vad som preliminärt har uppskattats.
Nysträckningsalternativet Byarum–Tenhult är det enda som klarar restidsmålet: max 50 minuter Jönköping–Värnamo, dock utan mellanliggande stopp. Åtgärdsvalsstudiens tidtabellsanalys bygger på 160
km/tim. Jönköpings länstrafik planerar att köpa in tåg (typ X62) som kan köras i 180 km/tim. Ytterligare än fördel med detta alternativ är att delen Byarum–Månsarp–Torsvik, efter genomförd elektrifiering, kan fungera som separerat industrispår. På så sätt minskar risken för störningar mellan godsoch resandetåg.
Utöver utredda huvudalternativ har samverkande åtgärder som planering för stationernas närområden och trafikering diskuterats. Deltagande aktörer har inom åtgärdsvalsstudien tagit fram en inriktning för sina åtaganden. Det är av avgörande betydelse att en förbättrad järnväg och kortare restider
kompletteras av kommunala satsningar på stationsnära samhällsutveckling.
En ny anslutning i Tenhult påverkar robustheten på Jönköpingsbanan negativt. För att lösa detta
krävs en mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult. Åtgärdsvalsstudien för Jönköpingsbanan, som
pågått parallellt med denna studie, förordar därför en sådan lösning för att säkerställa att Jönköpingsbanan inte påverkas negativt av en ny anslutning i Tenhult.

Fortsatt hantering
Trafikverkets åtaganden hanteras av verksamhetsområde Planering i fortsatt dialog och förhandling
med Region Jönköpings län samt berörda kommuner. Studiens rekommenderade åtgärder/åtgärdspaket prövas i kommande nationell transportplan 2018-2029. För åtgärder i stationernas närområden
ansvarar berörd kommun. Region Jönköpings län har genom beslut i Trafik, Infrastruktur och Miljönämnden ställt sig bakom inriktningen och de rekommenderade åtgärderna i åtgärdsstudierna för
Jönköpingsbanan och Jönköping-Värnamo. Ytterligare anspråk vad gäller utveckling av järnvägarna i
Jönköpings län som t.ex. elektrifiering av prioriterade stråk prövas i kommande åtgärdsplanering, där
kollektivtrafikmyndighetens planerade trafikeringsupplägg utgör ett viktigt underlag.

2 Bakgrund
2.1 Inledning
I förslaget till Nationell transportplan 2014–2025 finns så kallade utpekade brister som kräver ytterligare utredning. Regeringen anser att Trafikverket bör fortsätta att utreda brister i prioriterade stråk,
noder eller motsvarande. Utredningsarbetet bör ha som mål att bristerna är så pass utredda att de kan
övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering. En av de utpekade bristerna är nämnd som
”Kapacitetsbrister på järnvägssträckan Jönköping–Värnamo”. Totalt finns 17 utpekade brister i landet
(4 stycken i Region Syd).
Syftet är att Trafikverket inför kommande åtgärdsplanering (2018–2029) tillsammans med aktörer i
Jönköpings län ska ha klargjort vilken långsiktig inriktning som ska gälla för järnvägssträckan Jönköping–Värnamo. Åtgärdsvalsstudiens rekommenderade åtgärder ska bidra till att förbättra restiden,
kapaciteten och robustheten för sträckan. Resultatet omfattar enskilt eller i kombination: fysiska åtgärder, icke fysiska åtgärder och/eller fortsatta utredningar av specifika åtgärder.
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Fokus ligger inte bara på tekniska lösningar. Förbättrad järnvägsinfrastruktur har ett syfte bortom
smidigare personresor och ökade godstransporter. Det handlar även om att förstärka länets konkurrenskraft och skapa goda förutsättningar för tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Genom att knyta
samman länets två största kommuner, Jönköping och Värnamo, med en attraktiv järnvägstrafik, får
företagen större tillgång till efterfrågad kompetens. Människorna i sin tur kan välja boendemiljö utifrån personliga preferenser och får också ett rikare utbud av arbets- och studiemöjligheter. Kommunernas bidrag till nationella/regionala satsningar i denna relation bör vara planering för handel, service och bostäder nära stationen. På så sätt får genomförda investeringar större utväxling och samhällsnytta.
Trafikverket har tagit initiativ till åtgärdsvalsstudien, men arbetet har skett i tätt samarbete med kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Värnamo och Nässjö samt Region Jönköpings län, Kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län och Godstransportrådet Småland/Blekinge.

Tidsåtgång och resekostnader sätter gränser för pendlingsavståndet mellan bostad och arbete. Med
stöd av resvane- och tidsanvändningsstudier brukar man dra slutsatsen att den övre gränsen för hur
lång tid man är villig att pendla till sitt arbete ligger någonstans i närheten av en timme. Bland annat
konstaterar Johansson (2008) att brytpunkten för restiden inom en lokal arbetsmarknadsregion
(functional urban region) ligger på cirka 50 minuter. Människors benägenhet att pendla till arbetsplatsen följer en icke-linjär fördelning, som kan förklaras med restiden för arbetsresan. När restiden
mellan bostaden och arbetet endast är några minuter påverkas inte viljan att pendla av eventuella restidsförkortningar. Detsamma gäller för arbetsresor med mycket långa tidsavstånd. Studier av den
svenska arbetsmarknaden visar att pendlingsbenägenheten framför allt kan antas vara känslig för restidsförbättringar när restiden mellan arbetsplats och bostad är mellan cirka 15 och 45–50 minuter.

Figuren ovan illustrerar pendlingsbenägenheten (kurvan) med avseende på restiden mellan arbete och
bostad. Kurvan illustrerar hur benägenheten att pendla ökar när restiden reduceras. Vidare framgår
hur det finns ett intervall där kurvans lutning är särskilt stark, vilket betyder att känsligheten för restidsförbättringar är särskilt stor inom detta restidsintervall.

2.2 Målsättning
Aktörerna har gemensamt formulerat övergripande målsättningar för vad den förbättrade kapaciteten
och robustheten ska bidra till. Detta har varit ett viktigt stöd i arbetet för att kunna rekommendera åtgärder. Följande målsättningar har gjorts:
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Skapa bättre förutsättningar för hållbar arbets- och studiependling, samt regionförstärkning
och regionförstoring.
Bidra till kollektivtrafikmyndighetens mål om fördubblat resande med tåg.
Restider under 50 minuter Jönköping–Värnamo.
Skapa utvecklingsmöjligheter för godstrafiken.
Framtida möjlighet att trafikera med elektrifierade tåg.

2.3 Avgränsning
Åtgärdsvalsstudien avser att belysa problem, mål och tänkbara åtgärder i järnvägsförbindelsen Jönköping–Värnamo. Slutliga åtgärdsförslag kan behöva anpassas till eventuella höghastighetsbanor.

2.4 Tidigare utredningar och pågående planeringsarbete
Åtgärdsvalsstudien bygger i första hand vidare på två tidigare idéstudier kring järnvägen i Jönköpings
län:
 Idéstudie Jönköpingsbanan och Y:et, Trafikverket sept 2012. Publikationsnr: 2012:172
 Idéstudie Järnvägen i Jönköpings län, Trafikverket febr 2012. Publikationsnr: 2012:068.
Andra utredningar som legat till grund för åtgärdsvalsstudien:
 Regionalt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län, Jönköpings Länstrafik Dnr: LJ
2012/1077
 Förstudie Jönköping–Rocksjön. Förslagshandling Banverket BRS PM 2006-10-12
 Kapacitetsutredningen
 Elektrifiering av Y:et Jönköping–Vaggeryd, Nässjö–Vaggeryd–Värnamo (Tte-11-087)
I åtgärdsvalsstudien har bland annat följande underlag tagits fram:
 Tidtabellsanalyser, Kapacitetscenter
 PM:et Elektrifiering Jönköping–Värnamo 2014
 WSP PM, Idéstudie för möjlig sträcka Byarum–Tenhult och Byarum–Torsvik–Tenhult
 Sampers/Samkalk UA2 (befintlig sträckning)
 Sampers/Samkalk UA3 (Byarum - Tenhult)
 Sampers/Samkalk UA4 (Torsvik - Tenhult)
 Samlad Effektbedömning
I samband med åtgärdsvalsstudien har WSP även gjort en effektbedömning ur ett godsperspektiv.

I Nationell transportplan/Trafikverkets verksamhetsplan är följande åtgärder planerade att genomföras under perioden 2015–2017:
 Fjärrblockering, 181 mkr
 Hastighetshöjning Värnamo–Vaggeryd 140 (160) km/tim, 36 mkr



Mötesstation Hörle, 35 mkr
Mötesstation Båramo, 66 mkr.

Dessa åtgärder kommer leda till förkortad restid samt bättre möjligheter för godstransporter.
Höghastighetsbanor och Sverigeförhandlingen
Regeringen har utsett förhandlingspersoner som har till uppgift att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och
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Malmö. Förhandlingspersonerna arbetar även med förbättrad kollektivtrafik och annan infrastruktur i
storstäderna samt cirka 100 000 nya bostäder i Sverige. Inom ramen för Sverigeförhandlingen har
Trafikverket fått i uppdrag att genomföra åtgärdsvalsstudier för sträckorna Borås–Linköping och Jönköping–Malmö, vilka påverkar Jönköpings län i hög grad. Tidplanen för åtgärdsvalsstudiernas och förhandlingens slutförande sammanfaller med framtagandet av den kommande nationella transportplanen samt regionala transportplaner för perioden 2018–2029.
Arbetet med Sverigeförhandlingen och det fortsatta arbetet med Jönköpingsbanan och sträckan Jönköping–Värnamo kommer att behöva drivas parallellt utifrån de samverkande effekter som uppstår
men även utifrån de skilda roller som anläggningarna kommer att spela i ett framtida system. Inom
Sverigeförhandlingen pekas Jönköping ut som en nod för de nya stambanorna för höghastighetståg,
vilket innebär stora möjligheter men samtidigt också utmaningar. Befintlig infrastruktur och befintliga
trafikeringsupplägg behöver därför anpassas och till viss del kompletteras för att understödja den förbättrade övergripande tillgängligheten. Jönköpingsbanan och Jönköping–Värnamo kommer fortsatt
att spela en betydande roll för den lokala och regionala persontrafiken, som ett verktyg för regionförstärkning och regionförtätning men även för utveckling av godsnäringen och godstrafiken.
Jönköpings kommun har starka önskemål om ett stationsläge vid Södra Munksjön och planerar för
detta, vilket uttrycks bland annat i stadsbyggnadsvisionen. Inom detta tänkta område för stadsutveckling återfinns Jönköpings godsbangård och Vaggerydsbanan. För godsbangården pågår diskussioner
om avveckling, men den befintliga Vaggerydsbanan kommer att behöva hanteras i de fortsatta diskussionerna.
Trots de oklarheter som nu präglar diskussionen om nya stambanor, är en lösningsinriktad regional
strategi för befintlig infrastruktur av stort värde för den kommande förhandlingen.

3 Nulägesbeskrivning
Stråket Jönköping–Värnamo har i dagsläget låg standard och kapacitet som inte svarar upp mot de
starka önskemål som finns om ökad trafikering för person- och godstrafik samt restidsanspråk.
Vaggerydsbanan mellan Vaggeryd och Jönköping är knappt 4 mil lång, enkelspårig och oelektrifierad,
och den saknar fjärrblockering. Banan har skarvspår vilket minskar komforten, begränsar hastigheten
och ökar slitaget. Skarvspåret söder om Månsarp är i relativt bra skick. Skarvspåret norr om Månsarp
är i sämre skick och kräver omfattande underhåll. Största tillåtna hastighet mellan Jönköping och
Vaggeryd är 100 km/tim, men den hastigheten är tillåten endast på sträckan mellan Månsarp och
Byarum. Godstågens hastighet är i vissa partier begränsad till 40 km/tim. I Vaggeryd ansluter Nässjö–
Halmstad-banan ner till Värnamo. Spåret på den sträckan är av helsvetsad typ och håller relativt god
standard. Den högsta hastigheten är 100 km/tim. En tydlig brist som lyfts fram är restiden mellan
länets två största kommuner; i dagläget är restiden med tåg cirka 70 minuter, vilket inte anses
tillräckligt attraktivt för ökad pendling med tåg. Trafikverket och tidigare Banverket har utrett
bandelar som har under 30 tågrörelser per trafikdygn, så kallade lågtrafikerade bandelar
Trafikering enligt tågplan 2014 är för sträckan Jönköping–Vaggeryd/Vaggeryd–Värnamo
(Antal tåg per vardagsdygn)

Jönköping –
Vaggeryd
Vaggeryd Värnamo

Godståg
8

Snabbtåg
0

Persontåg
22

Tjänstetåg
2

2

0

30

0

Aktuella bandelar är klassade som medeltrafikerade bana i järnvägsnätbeskrivningen.
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Den längsta sträckan utan möjlighet för tåg att mötas kallas den dimensionerande sträckan. De dimensionerande sträckorna mellan Jönköping C och Värnamo är Månsarp–Vaggeryd (19 km) och
Klevshult–Värnamo (18 km).
En särskild brist på den befintliga sträckningen är sträckan från Jönköpings godsbangård till Månsarp
– en brist som motverkar attraktiva restider mellan Jönköping och Värnamo. Sträckan är drygt 14 km
lång och går i huvudsak genom kommundelarna Hovslätt, Norrahammar och Taberg i Jönköpings
kommun. Trafikverket har genom intern expertis sett över sträckan och konstaterat flera brister och
utmaningar samt tagit fram en grov kostnadsbild för att åtgärda dessa. Med största sannolikhet kommer det att ställas nybyggnadskrav, vilket innebär till exempel höjda krav på åtgärder mot buller, vibrationer samt säkerhetsavstånd vid en så stor förändring som krävs för minskad restid och elektrifiering genom Tabergsdalen.

Tabergsdalens utmaningar består av
 lutningsförhållande
 spåren/spårgeometri
 plankorsningar
 bättre banunderbyggnad
 buller och vibrationer
 broar
 plattformar
 fastigheter nära spåret

Lutningsförhållandena
Från Jönköpings godsbangård upp till Månsarp (och vidare på industrispåret till Torsvik) är lutningsförhållandena i kombination med kurvor och förhållandevis låg hastighet en betydande brist för godstrafiken. De mest besvärande lutningarna, om än korta, ligger i intervallet 15,3 till 18 promille. Detta
innebär att tåg med maximerade tågvikter inte kan köras med ett diesellok, utan man tvingas till att
köra kortare tåg eller köra med dubbla diesellok eller i något fall starkare dragkraft om sådan finns tillgänglig.

Spåren/spårgeometrin
Spåret på sträckan Jönköpings godsbangård–Vaggeryd utgörs till största delen av skarvspår. Spårkonstruktionen kräver mycket underhåll, begränsar tågens hastighet, bidrar till ökat buller och ökade vibrationer samt medför sämre komfort för tågresenärerna. På delsträckan Jönköpings godsbangård–
Månsarp, som till största delen löper genom Tabergsdalen, är spåret bitvis i dåligt skick, och närheten
till bebyggelse gör att skarvspårets problem med buller och vibrationer blir påtagliga. På delsträckan
finns dock även cirka tre kilometer med relativt nytt skarvfritt spår. Delsträckan Månsarp–Vaggeryd är
i bättre skick, men även här begränsar skarvspåret banans funktion och kräver betydligt mer underhåll
än ett jämförbart skarvfritt spår.
Med ökad trafik och ökade hastigheter är ett spårbyte nödvändigt på åtminstone delar av sträckan genom Tabergsdalen. För övriga sträckor är det önskvärt, men utgör också en förutsättning för att tåghastigheten ska kunna ökas annat än marginellt.

Plankorsningar
På sträckan från Jönköpings godsbangård till Vaggeryd finns 52 plankorsningar/gångfållor. För att få
ner restiden är det nödvändigt att höja hastigheten på de sträckor där det är möjligt. Det medför att
flertalet av dessa plankorsningar och gångfållor behöver stängas eller ersättas av planskilda korsningar
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eller förses med vägskyddsanläggningar. Av de 52 plankorsningarna/gångfållorna behöver 43 obevakade gångfållor och 1 ljus- och ljudsignal slopas vid hastigheten 160 km/tim med signalåtgärder. Formellt slopande av plankorsningar är med nuvarande regelverk en mycket tidsödande process, ibland
flera år.

Bättre banunderbyggnad
Generellt klarar banunderbyggnaden dagens trafik väl. Nedanför Taberg finns ett av landets få varningssystem för bergras. Stenar och smärre block fångas upp i ett staket, medan större utfall bryter en
larmkabel, varvid trafiken stoppas. Det sista stora raset inträffade 1990, medan larm på grund av
mindre utfall, som inte behöver nå ut i spåret, sker med i snitt några års mellanrum. Söder om Tabergs
station går järnvägen, på två ställen, på en relativt hög kallmur ovanför Tabergsån. Muren uppvisar i
dag inga skador, men inför en väsentligt ökad godstrafik bör kallmurens kapacitet analyseras. En bit
söder om Månsarp passeras en mosse på låg bank, på en sträcka om totalt 300 m. Sättningar i spåret
inträffar redan i dag, men eftersom sättningarna är långsträckta är konsekvenserna för dagens trafik
ringa. Ökad hastighet och/eller tyngre axellast kommer dock att kräva åtgärder. Åtgärden, lämpligen
masstabilisering eller urgrävning av det 1–4 m tjocka torvlagret är ingen större insats, om den kan ske
på cirka 2 månaders trafikavstängning.

Broar
På sträckan genom Tabergsdalen finns 13 broar som är i varierande skick, även om det inte förekommer några direkt allvarliga skador. Om banan ska rustas upp bör man åtminstone göra underhållsåtgärder på broarna. Det som är avgörande för om broar ska behöva förstärkas eller bytas ut är om upprustningen innebär en höjning av banans linjeklass.
Banan har i dag linjeklass D2, och detsamma gäller även för broarna. Alla transporter som överskrider
D2 måste gå som specialtransporter. Längden på tåg har inte med linjeklass att göra, D2 innebär
största tillåtna axellast (STAX) 22,5 ton och största tillåtna vagnvikt per meter (STVM) 6,4 ton/m.
Egentligen vet man inte vilken hastighet man använde när linjeklassen beslutades, men 100 km/tim
för ”godståg” var standard och är den praktiska gränsen i verkligheten.
Om linjeklassen skall höjas från nuvarande D2 kräver Transportstyrelsen verifieringsintyg, bärighetsklassning. Detta innebär att samtliga broar på denna bandel i så fall kommer att behöva bärighetsberäknas enligt TDOK 2013:0273. För nyare broar samt broar med kort spann är det mindre komplext
att göra en bärighetsberäkning än äldre broar samt broar med längre spännvidd.

Buller och vibrationer
Uppkomsten av buller och vibrationer från spårburen trafik är beroende av tågtyp, hastighet, tåglängd
och antalet tåg. Men nivåerna på buller och vibrationer beror även på faktorer som bankroppens uppbyggnad, olika typer av spårkomponenter, spårets underhåll och tillstånd, terräng- och markförhållanden i omgivningen och intilliggande byggnaders konstruktion.
Tågbuller kan komma från en mängd olika källor, som motorer, kontakten mellan hjul och räls (rullningsljud) och fordonens aerodynamiska egenskaper (aerodynamiskt buller). Ljudbilden påverkas
också av fordonens bromssystem (gnissel och bromsljud), kurvskrik, stötljud vid växlar och rälsskarvar, signalljud och vagnsdelar som är lösa och skramlar. Olika ljudkällor dominerar vid olika hastigheter. I de flesta situationer är kontakten mellan hjul och räls den dominerande bullerkällan, det man
kallar rullningsbuller. Rullningsbullret dominerar vid 30–300 km/tim. Vid hastigheter under 30
km/tim dominerar motorljudet, som kan variera stort mellan olika fordonstyper. Det aerodynamiska
ljudet dominerar vid hastigheter över 300 km/tim.

Fastigheter nära spåret
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Trafikverket har genomfört en översiktlig screening på sträckan Jönköpings godsbangård–Månsarp,
för att utröna hur många bostadsfastigheter som kan påverkas av en uppgradering av infrastrukturen
och av en utökad trafik på sträckan. Avstånden utgår från spårets mitt och ger en bild av de utmaningar som det fortsatta arbetet med buller och vibrationer kan innebära.
Antal fastigheter och avstånd från spåret i Tabergsdalen:
 mindre än 15 m: 49 st
 mindre än 30 m: 140 st
 mindre än 50 m: 253 st
Generellt kan man dock säga att det normalt inte ska finnas någon bebyggelse inom 30 meter från
järnvägen på grund av att detta utrymme erfordras för eventuella räddningsinsatser. Ett sådant avstånd medger också en eventuell komplettering av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation, ger bättre bullerreduktion och möjliggör framtida spårkompletteringar.
I översiktsplanen ska kommunerna redovisa de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om
användning av mark- och vattenområden. Det kan exempelvis gälla järnvägar med transporter av farligt gods. Trafikverkets strategi för farligt gods på järnväg utgår från att det ska vara möjligt att transportera farligt gods på i princip alla banor. I åtgärdsvalsstudien har vi inte gjort någon särskild utredning kring farligt gods.
Källa: Säkra järnvägstransporter av farligt gods, Räddningsverket och Banverket

3.1 Persontransporter
Kollektivtrafikmyndigheten har som mål i sitt regionala trafikförsörjningsprogram att resandet med
tåg ska fördubblas till 2025 jämfört med 2011. Detta gör att en utökning av antalet tåg i de starka stråken måste bli möjlig, vilket är svårt med dagens infrastruktur. Resandeutvecklingen de senaste åren
har varit cirka 4 procent på hela regionaltågtrafiksystemet. Länstrafiken kör de så kallade Krösatågen
med timmestrafik under en stor del av dygnet. Totalbelastningen av persontrafik en vardag: 11 tågpar
(kl. 6–22). Om man räknar in busstrafiken är det totala resandet i stråket Jönköping–Värnamo drygt 2
miljoner resor på årsbasis, men då ligger 1,4 miljoner inom stadsbusstrafiken i Jönköping.
Inom en tioårsperiod behöver kollektivtrafikmyndigheten byta ut samtliga sina fordon, både el- och
dieselmotorvagnar. Målsättningen för miljön i det regionala trafikförsörjningsprogrammet till 2025 är
att kollektivtrafiken ska vara fossilfri. Det innebär att de fordon som ska anskaffas bör motsvara dagens moderna fordon, både vad gäller komfort och service, till exempel trådlöst nätverk. Kollektivtrafikmyndigheten gör en översyn av valet mellan buss och tåg på de banor som inte är elektrifierade.
Översynen omfattar trafikeringskostnader, kapacitet i fordon och restidskvoter samt miljöaspekter.
För att tågen ska vara konkurrenskraftiga i jämförelse med bilen behöver restiderna kortas så att det
inte tar mer än 50 minuter att resa mellan Jönköping och Värnamo. I dagsläget tar morgontåget cirka
72 minuter. Ökad hastighet på banan och elektrifiering ger möjlighet att i framtiden investera i snabbbare tåg.
Restidskvoten på sträckan Jönköping–Värnamo är mycket negativ, och den innebär att tåget är cirka
40 procent långsammare än bilen.
Busstrafik bedrivs parallellt längs järnvägssträckan på följande sträckor:
 linje 133, Värnamo–Vaggeryd–Jönköping
 linje 136, (Gnosjö–) Skillingaryd–Vaggeryd–Jönköping
 linje 520, snabbuss Värnamo–Jönköping
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linje 27, Månsarp–Jönköping
linje 27, (Torsvik–) Taberg–Jönköping
linje 28 (Torsvik–) Norrahammar–Jönköping

Restiderna i nuvarande tidtabell för linje 133 är 80–90 minuter, och då trafikeras ändå inte Tabergsdalen. Det finns två snabbturer som bara angör Skillingaryd, med en körtid på 60 minuter. Sammantaget är bedömningen att det inte går att nå restidsmålet med ett bussalternativ.
Sträckan Vaggeryd–Månsarp saknar busstrafik, eftersom resandeunderlag saknas för sådan trafik.
Förutom nattbusstrafik natt mot lördag och söndag Jönköping–Vaggeryd–Värnamo, bedrivs ingen
busstrafik längs hela sträckan under lördag och söndag.
Anslutande busstrafik (ej parallellgående)
Värnamo och Jönköping har såväl stadsbusstrafik som regionbussar i alla betydande riktningar.
I Jönköping finns expressbussar mot Stockholm och Göteborg. Vid veckosluten även till Malmö, Västervik och Karlstad. I Värnamo finns expressbuss mot Malmö under veckosluten.
I övrigt saknas anslutande busstrafik.

Plattformar
En förutsättning för att möjliggöra ett alternativ med längre sammankopplade tågsätt är att plattformarna är anpassade för längre tågkombinationer. Plattformar på minst 160 meter är att föredra. Kollektivtrafikens ambitioner för tåglängder är 160 meter, vilket motsvarar 2 sammankopplade X61-fordon. Ingen av de nuvarande plattformarna är anpassad för 160 meters tåglängd.
Plattformslängder i dag, Jönköping–Värnamo
Längd (m)
Jönköping 2a
210
Jönköping 2b
244
Jönköping 1
84 (hinderfriväg 67m)
Rocksjön
60
Hovslätt
114
Norrahammar
83
Taberg
80
Månsarp
90
Ekeryd
67
Bratteborg
68
Byarum
60
Vaggeryd
125
Skillingaryd
110
Klevshult
70

Sida
Sidoplattform
Sidoplattform
Sidoplattform
Vänster
Vänster
Vänster
Vänster
Båda
Höger
Höger
Höger
Båda och vänster
Höger och vänster
Båda

Stationen Rocksjön ligger i kurva, och flera incidenter med skaderisk har inträffat eftersom avståndet
(emellanåt) blir för långt mellan tågvagn och plattform. Det finns heller inga möjligheter att förlänga
plattformarna och trafikera med dubbelkopplade tåg. Vidare förutsätter en höghastighetsstation söder
om Munksjön sannolikt dubbelspår från Jönköpingsbanan (Rocksjön) och dessutom triangelspår.
Dessa åtgärder omöjliggör ett tågstopp i detta läge.

3.2 Godstrafik
Jönköping är i dag en viktig nod för godstransporter såväl ur ett nationellt som ett regionalt perspektiv. I begreppet noden Jönköping innefattas de omlastningsterminaler som ligger i Nässjö (Gamlarp),

- 14 38

Jönköping (Solåsen och Torsvik) samt Vaggeryd (Båramo). Ingen av anläggningarna uppfyller kriterierna för att utpekas i TEN-nätet och ingen är heller utpekad som central terminal. Noden Jönköping
är utpekad i TEN-nätet, men samtliga omlastningsterminaler som bedöms bli vidmakthållna över lång
tid saknar fullgoda anslutningar till prioriterat järnvägsnät för långväga gods. Farligt gods aspekten
har inte behandlats i denna studie.
Godstrafiken längs bandelarna har i dag huvudsakligen följande målpunkter:
Jönköpings godsbangård
Bangården utgör överlämningsbangård för byte mellan eldrift och dieseldrift för godstågstrafik till och
från Torsviks industriområde. Därutöver förekommer systemtåg (petroleum) och containrar till Shells
depå och till Jernhusens kombiterminal. Vid godsbangården finns en lastplats med sporadiskt utnyttjande, och någon enstaka vagnrörelse förekommer också per år till anslutande industrispår till
Ljungarums industriområde samt Västerbrunn.

Torsviks industriområde
Till området förekommer omfattande vagnslasttrafik, tre tågrörelser per dag, med ingående gods till
bland annat IKEA, Elgiganten och Ståldepån. Två systemtåg (container respektive semitrailer) förekommer till och från IKEA via kombiterminalen. På grund av begränsningar operationellt och infrastrukturmässigt (vikt och/eller längd) körs inga heltåg till Torsvik. Samtliga tågrörelser utom en går
via Jönköpings godsbangård, där man byter mellan eldrift och dieseldrift. En tågrörelse går i industrispårets triangelspår söder om Månsarp till Nässjö via Vaggeryd.

Vaggeryd
Söder om Vaggeryd finns en lastplats (Stödstorp) med anslutande industrispår till Neova och Waggeryd Cell. Det går ingen trafik på regelbunden basis, men ibland förekommer systemtåg (rundvirke och
skogsbränsle).
Båramo
Vid Båramo finns en kombiterminal, och det går ett systemtåg (container) per dag. Ibland har även
systemtåg för bränsle angjort terminalen. Vid Båramo ansluter även industrispår till Expert, som planerar för mottagande vagnslasttrafik.
Hörle
Vid Hörle finns en lastplats samt en industrilastplats till Hörle Wire som utnyttjas för mottagande
vagnslasttrafik två gånger per vecka.
Värnamo
I Värnamo finns industrispårsanslutningar till DHL, Smurfit (f.d. SCA), Stena Recycling samt Bursped
(Helmerhus f.d. Statens oljelager), men ingen har använt dem under flertalet år, och de kommer sannolikt att avvecklas 2015/2016.
Sammanfattning gods
Godstrafiken har under de senaste tio åren ökat stadigt, och den förväntas fortsätta öka de närmaste
åren, med bäring på systemtåg till och från Torsvik och Båramo. För systemtågen är den begränsade
kapaciteten dagtid ett operationellt bekymmer. Terminalkapaciteten i området är mycket god, förutsatt att den utnyttjas rationellt och att överlämningsbangårdar och uppställningsspår finns tillgängliga. Jönköpings godsbangård, som är en rangerbangård i kategori 2 utan målbromsanläggning, jämte
Jernhusens kombiterminal och lastplatsen bedöms utgå före 2025.
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Det finns i dagsläget fem mötesstationer mellan Jönköping och Värnamo. Ytterligare två stycken,
Båramo och Hörle, ska anläggas under 2016. Sammanlagt blir det då sju mötesstationer, vilket ger positiva effekter för godstrafiken som då kan verka i bättre harmoni med persontrafiken.
Mötesspår Jönköping–Värnamo i dag
Jönköpingsbanan Hinderfri längd (m)
Jönköpings gods624
bangård
Månsarp
157
Vaggeryd
509
Skillingaryd
481
Klevshult
158
Hörle
750
Båramo
750

Samtida infart
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

3.3 Synpunkter från tågoperatörerna
Synpunkter från persontågsoperatörerna är inhämtade av kollektivtrafikmyndigheten, och synpunkterna från godstågsoperatörerna är inhämtade av Trafikverket. Dessa synpunkter är sedan sammanställda och fördelade på 53 typåtgärder. De flesta var av karaktären ”här och nu” och har överlämnats till Trafikledning och Underhåll för successiv förbättring. Alla förslagsställare har fått återkoppling. Återkoppling har skett genom ”Driftforum Småland/Blekinge” samt till tågoperatör genom kundansvarig. Några ämnen har lämnats över till nationella projekt såsom ”Järnvägens sidosystem”, ”Ny
tilldelningsprocess” och ”Tåg i tid”. Större förslag såsom elektrifiering och samtidig infart behandlas i
pågående åtgärdsvalsstudier.

3.4 Underlag från Trafikverkets kvalitetsavgifter
Avgiften är ett sätt att öka punktligheten och kvaliteten i tågtrafiken, och grundprincipen är att den
som orsakar en försening betalar för de störningar som uppstår – Trafikverket eller järnvägsföretaget.
Från systemet har underlag hämtats i form av störningsminuter som visar på stora skillnader mellan
bandelarna. Underlaget för perioden 2010–2013 visar på stora skillnader mellan norra delen och
södra delen av sträckan. Sträckan Vaggeryd–Jönköping har betydligt fler störningsminuter 2012 och
2013, och antalet störningsminuter ökade under perioden medan de minskade på sträckan Vaggeryd–
Värnamo.

4 Tänkbara åtgärder
Arbetsgruppen har i sitt arbete identifierat och analyserat tänkbara åtgärder utifrån åtgärdsvalsstudiens målbild som är:
 Skapa bättre förutsättningar för hållbar arbets- och studiependling, samt regionförstärkning
och regionförstoring.
 Bidra till kollektivtrafikmyndighetens mål om fördubblat resande med tåg.
 Restider under 50 minuter Jönköping–Värnamo.
 Skapa utvecklingsmöjligheter för godstrafiken.
 Framtida möjlighet att trafikera med elektrifierade tåg

4.1 Elektrifiering av befintlig sträckning (Y:et)
Ett starkt önskemål från både kollektivtrafikmyndigheten och näringslivet har varit att se över möjligheten till en elektrifiering av sträckningen Jönköping–Värnamo. Jönköpings länstrafik (kollektivtrafikmyndigheten) står inför det faktum att deras fordonsflotta bestående av dieselfordon är uttjänta
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inom en 10-årsperiod. Arbetsgruppen har genom Trafikverkets experter inom kraftförsörjning konstaterat att det bästa sättet att elektrifiera sträckan Jönköping–Värnamo är att elektrifiera hela det så kallade Y:et som inkluderar sträckan Nässjö–Vaggeryd. Genom att kraftförsörja hela Y:et från Nässjö,
skapas flera möjligheter till nya trafikeringsupplägg för både gods- och persontrafiken. Elektrifieringen bidrar också till att man kan köra fordon med högre hastigheter och på så vis minska restiden.
Godstrafiken får också möjlighet till bättre tågkonfigurationer med bland annat starkare lok. Miljöaspekten att slippa köra med diesellok är också en betydande nytta. En elektrifiering förbättrar också
kapaciteten längs Jönköpingsbanan eftersom godstrafik till och från exempelvis Torsvik kan ledas via
Vaggeryd/Båramo i stället för via Jönköping.
Tidigare framtaget underlag
 Elektrifiering av Y:et Jönköping–Vaggeryd, Nässjö–Vaggeryd–Värnamo (Tte-11-087) se bilaga
I åtgärdsvalsstudien framtaget underlag
 PM:et Elektrifiering Jönköping–Värnamo (UHae 14-125) se bilaga
Bedömd kostnad för elektrifiering av befintlig sträckning
inklusive Nässjö–Vaggeryd (Y:et): 400 Mkr

4.2 Tre sträckningsalternativ
Med utgångspunkt från problematiken i Tabergsdalen och behovet av elektrifiering samt de stora reinvesterings- och investeringsbehoven som har framkommit, har det mot bakgrund av de mål och ambitioner som uttrycks från berörda parter varit motiverat att överväga möjligheterna att studera nya
sträckningar. Inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie har därför två alternativa järnvägssträckningar
utöver befintlig sträcka genom Tabergsdalen studerats. Dessa alternativa sträckningar bygger på tidigare kommunala utredningar som Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun har bekostat. Dessa
alternativ har utretts utifrån de aktuella förutsättningarna som fastställts av åtgärdsvalsstudiens styrgrupp.

1. Trafikering i befintlig sträcka
2. Nysträckningsalternativ Byarum–Tenhult
3. Nysträckningsalternativ Torsvik–Tenhult

4.2.1 Tidtabellsanalyser på sträckningsalternativen
Uppgiften till Kapacitetscenter var att analysera åtgärder för minskad restid, ökad kapacitet, ökad robusthet samt möjligheten att införa regelbunden (”taktfast” eller ”styv”) tidtabell. I nysträckningsalternativen har kapacitetscenter beräknat möjligheten för ett stationsläge A6. Simuleringsprogrammet
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Railsys har använts som verktyg för tidtabellsanalyserna. Inledningsvis byggdes infrastrukturen i Railsys och därefter verifierades den tidtabell som bygger på styv tidtabell för resandetågen. Tidtabellerna
har sedan genomgått en enklare simulering i Railsys.

Dagens restider
Dagens restider för resandetågen på sträckan Jönköping–Värnamo ligger på mellan 68 och 78 minuter. I dagsläget tar morgontåget cirka 72 minuter. Ett godståg med en tågvikt av 600 ton avverkar
sträckan Jönköping–Vaggeryd på 40 minuter.

4.2.2 Utredningsalternativ 1 (UA1) Befintlig sträckning Jönköping–Värnamo, ej elektrifierat
I befintlig sträckning har Kapacitetscenter analyserat sträckan utifrån slopade tågstopp i Norrahammar och Hovslätt. Utredningsalternativet bygger på beslutad utbyggnad, höjd hastighet på delar av
sträckan och två driftplatser (Hörle och Båramo) samt fjärrblockering. Införandet av styv tidtabell har
en potential att öka resandet med 5–15 procent

Restid:
Resandetåg Jönköping–Värnamo, 62–64 minuter.
Godståg (tågvikt 600 ton) Jönköping–Vaggeryd, 40 minuter.
Analysen visar att
 slopade tågstopp i Norrahammar och Hovslätt leder till kortare restid
 mellanblocksignaler krävs på sträckan Jönköpings godsbangård–Månsarp–Vaggeryd, för att
öka godsets möjligheter.

4.2.3 Utredningsalternativ 2 (UA2) Befintlig sträckning Jönköping–Värnamo, elektrifierat
Utredningsalternativet bygger på beslutad utbyggnad, höjd hastighet på delar av sträckan och två
driftplatser (Hörle och Båramo) samt fjärrblockering. Slopade tågstopp i Norrahammar och Hovslätt.
Elektrifiering av hela Y:et. Införandet av styv tidtabell har en potential att öka resandet med 5–15 procent.

Restid:
Resandetåg Jönköping–Värnamo, 55–57 minuter.
Godståg (tågvikt 1 200 ton) Jönköping–Vaggeryd 46 minuter med loktyp Re/BR185
Analysen visar att
 elektrifieringen medför att andra fordonstyper kan trafikera sträckan med en högre hastighet
som ger förkortad restid
 godstågen kan fördubbla sin tågvikt från 600 ton till 1 200 ton med loktyp Re/BR185
 spår 1 på Jönköping C eventuellt behöver förlängas
 robustheten ökar gentemot UA1 genom att uppehållsbilden för resandetrafiken förändras. För
godstrafiken kan antalet tåg minskas eftersom man kan köra med tyngre tåg.

4.2.4 Utredningsalternativ 3 (UA3) Nysträckning Byarum–Tenhult
Detta alternativ bygger på en elektrifierad bana för 160 km/h mellan Byarum och Tenhult. Det är dock
möjligt att bygga banan för 200 km/h. I analysen trafikeras banan av tågtypen X61 samt RC lok för
godstågen. Införandet av styv tidtabell har en potential att öka resandet med 5–15%.

Restid:
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Resandetåg 48 minuter, restiden ökar med 4–11 minuter om tågen gör uppehåll i Huskvarna/A6.
Godståg (tågvikt 1 200 ton) Jönköping–Vaggeryd 36 minuter.
Analysen visar följande:
 Detta alternativ klarar restidsmålet på under 50 minuter.
 Möjlighet finns att köra godståg Nässjö–Torsvik, via Tenhult, körtid 75–80 min.
 Uppehållsbilden på tågen Jönköping–Värnamo kan påverka robustheten negativt på sträckan
Jönköping–Tenhult om tågen stannar på fler än en mellanliggande station (A6 alternativt
Huskvarna). Den mest optimala lösningen med kort restid för resandetågen på sträckan Jönköping–Tenhult–Vaggeryd–Värnamo är att alltid lägga tågmötet i Jönköping och Vaggeryd.
För att få till detta optimala trafikupplägg måste tågen köra direkt utan uppehåll mellan Jönköping och Vaggeryd. Med uppehåll i A6 och Huskvarna förlängs restiden och det byggs in fler
parametrar som kan påverka robustheten i systemen.
 Robustheten ökar mot UA2 eftersom trafiken går på en nybyggd sträcka mellan Byarum och
Tenhult, med ny mötesstation och en jämnare topografi.
 Det krävs en mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult för att få fram godståg.
 Den sträcka som går att använda för hastigheter över 160 km/tim är mellan Byarum och Tenhult, en sträcka på 24 km. Tidvinsten för hela sträckan Jönköping–Värnamo efter det att kvalitetstid är borttagen är cirka 1 minut för tågtypen X62 (180 km/tim). Dagens tågtyper som är
byggda för 200 km/tim har sämre acceleration än fordon littera X61/X62, vilket medför att
restidsvinsten för hela sträckan Jönköping–Värnamo är cirka 1 minut jämfört med fordon som
kan köra i 160 km/tim.

4.2.5 Utredningsalternativ 4 (UA4) Nysträckning Torsvik–Tenhult
Detta alternativ bygger på en elektrifierad bana för 160 km/tim på sträckan Månsarp–Torsvik–Tenhult. Det är dock möjligt att bygga banan för 200 km/tim. I analysen trafikeras banan av tågtypen X61
samt Re/BR185 för godstågen. Införandet av styv tidtabell har en potential att öka resandet med 5–15
procent.

Restid:
Resandetåg 54 minuter. Restiden ökar med 4–11 minuter om tågen gör uppehåll i Huskvarna/A6.
Godståg (tågvikt 1 200 ton) Jönköping–Vaggeryd 45 minuter. Ett tågstopp på 30 sekunder på Torsvik
ingår.
Analysen visar följande:
 Det går att köra godståg Nässjö–Torsvik, via Tenhult, körtid 36–56 min.
 Robustheten ökar mot UA 2.
 Uppehållsbilden för tågen Jönköping–Värnamo kan påverka robustheten negativt på sträckan
Jönköping–Tenhult om tågen stannar på fler än en mellanliggande station (A6 alternativt
Huskvarna). Den mest optimala lösningen med kort restid för resandetågen på sträckan Jönköping–Tenhult–Vaggeryd–Värnamo är att alltid lägga tågmötet i Jönköping och Vaggeryd.
För att få till detta optimala trafikupplägg måste tågen köra direkt utan uppehåll mellan Jönköping och Vaggeryd. Med uppehåll i A6 och Huskvarna förlängs restiden och det byggs in fler
parametrar som kan påverka robustheten i systemen.
 Det krävs en mötesstation mellan Huskvarna och Tenhult för att få fram godståg.
 Den sträcka som går att använda för hastigheter över 160 km/tim är mellan Torsvik och Tenhult, en sträcka på 8,7 km. Tidvinsten för hela sträckan Jönköping–Värnamo efter det att kvalitetstid är borttagen är cirka 1 minut för tågtypen X62 (180 km/tim). Dagens tågtyper som är
byggda för 200 km/tim har sämre acceleration än fordon littera X61/X62, vilket medför att
restidsvinsten för hela sträckan Jönköping–Värnamo är cirka 1 minut jämfört med fordon som
kan köra i 160 km/tim.
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4.3 Åtgärder i samband med trafikering i befintlig sträckning (UA2)

Ett självklart alternativ att studera är att i möjligaste mån genomföra åtgärder i befintlig sträckning.
Åtgärderna syftar till att bidra till den målsättning som är satt i åtgärdsvalsstudien. Trafikverkets tolkning är att en elektrifiering tillsammans med en upprustning i befintlig sträckning medför nyanläggningskrav.

4.3.1 Elektrifiering
En elektrifiering i befintlig sträckning är möjlig utifrån ett kraftförsörjningsperspektiv genom att elektrifiera nuvarande Y:et från Nässjö via Vaggeryd.
Bedömd kostnad för elektrifiering av befintlig sträckning
ink. Nässjö–Vaggeryd (Y:et): 400 Mkr

4.3.2 Spåren/spårgeometrin
Med en ökad trafik och ökade hastigheter är ett spårbyte på delar av sträckan genom Tabergsdalen
nödvändigt. För övriga sträckor är det önskvärt, och det är också en förutsättning för att tåghastigheten ska kunna ökas annat än marginellt.
Bedömd kostnad för spårbyte 10 km Jönköpings godsbangård–Vaggeryd: 190 Mkr

4.3.3 Plankorsningar
Av 52 plankorsningarna/gångfållorna behöver 43 obevakade gångfållor och 1 ljus- och ljudsignal slopas vid hastigheten 160 km/tim med signalåtgärder.
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Bedömd kostnad för plankorsningsåtgärder Jönköpings godsbangård–Vaggeryd: 75
Mkr

4.3.4 Bättre banunderbyggnad
En bit söder om Månsarp passeras en mosse på låg bank, på en sträcka av totalt 300 m. Sättningar i
spåret inträffar redan i dag, men eftersom sättningarna är långsträckta är konsekvenserna ringa för
dagens trafik. Ökad hastighet och/eller tyngre axellast kommer dock att kräva åtgärder. Åtgärden,
lämpligen masstabilisering eller urgrävning av det 1–4 m tjocka torvlagret, är ingen större insats, om
den kan ske på cirka 2 månaders trafikavstängning.
Bedömd kostnad för geoteknikåtgärder: 5 Mkr

4.3.5 Åtgärder för att minska buller
Åtgärder kan inriktas mot omgivningen, i form av bullerplank och bullervallar eller ljudisolering på
fastigheter. Åtgärder kan också inriktas mot själva järnvägen, i form av ändrad banunderbyggnad,
ändrad spårteknik samt ljudisolerande invallning av den närmaste spårmiljön. Åtgärderna, oavsett
metod, är i regel kostsamma, och det är rejäla ingrepp i den fysiska miljön. Att fastställa buller- och
vibrationspåverkan kräver omfattande utredningsarbete vilket inte varit möjligt att fullfölja under pågående åtgärdsvalsstudie. Det är rimligt att anta att det krävs åtgärder om man väljer alternativet befintlig sträckning genom Tabergsdalen. Det kan komma att innebära såväl ingrepp i banunderbyggnad
som dyrare spårteknikval och invallning av spårmiljön, men det kan också bli åtgärder av traditionell
art i närliggande omgivning, såsom bullerplank, bullervallar, fönsterisolering i närliggande fastigheter
och i några fall även troligen inlösen av fastigheter. En försiktig bedömning är att åtgärder för att
minska miljöpåverkan bedöms till mellan 70 till 100 miljoner kr i befintlig sträckning, oaktat eventuella fastighetsinlösningar. Även efter åtgärder kommer bullernivån att öka i närmiljön, beroende på
bedömd ökad trafikering, längre godståg samt ökad hastighet.
Det har varit svårt att få fram kostnadsbedömningar på bulleråtgärder genom Tabergsdalen utan att
genomföra en mer omfattande bullerutredning. Vi har gjort en grov kostnadsbedömning, och den baseras på att en tredjedel av Tabergsdalens sträckning (5 km) skulle behöva bullerskärmar på båda sidor
av järnvägen samt att nybyggnadskrav gäller. Vid en meterkostnad på 7 400 kr för bullerskärmar ger
det en kostnad på 74 miljoner kr.
Andra faktorer som vibrationer och eventuell fastighetsinlösen är inte inräknade.
Bedömd kostnad för bulleråtgärder: 70–100 Mkr

4.3.6 Broar
På sträckan genom Tabergsdalen finns 13 broar som är i varierande skick, även om det inte förekommer några direkt allvarliga skador. Om banan ska rustas upp krävs en särskild bärighetsutredning. I
samband med åtgärdsvalsstudien har vi gjort en grov uppskattning av kostnaderna för sannolika bärighetsåtgärder.
Bedömd kostnad för broåtgärder: 34 Mkr
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4.3.7 Förlängning av plattformar
Kollektivtrafikmyndighetens mål om fördubblat resande innebär på sikt att det måste finnas plats för
fler resenärer. En effektiv åtgärd är då att köra med längre tåg. Beroende på vilka tågtyper som kommer att användas i framtiden, kan plattformarna behöva förlängas.
Om vi antar trafikering med dubbelkopplade tåg av typ X61 behöver plattformarna vara minst 160 meter. Inga plattformar mellan Jönköping C och Värnamo klarar 160 meter. Plattformarna på stationerna
Jönköping C, Rocksjön, Norrahammar, Taberg, Månsarp, Vaggeryd och Skillingaryd har ”mellanhöjd”.
Det innebär att de inte fullt ut är anpassade till den EU-standard som användes vid nybyggnation.

Plattform

Längd (m)

Bredd (m)

Rocksjön

60

3,1

Taberg
Månsarp
Bedömd kostnad

80
90

4,5
Ingen uppgift

Plattform

Längd (m)

Bredd (m)

Vaggeryd
Skillingaryd
Klevshult
Bedömd kostnad

125
110
70

6+6
Ingen uppgift
4

Grov kostnad att
förlänga Mkr
Mycket svår att förlänga
8
12
18-22
Grov kostnad att
förlänga Mkr
14
10
12
35-40

Bedömd totalkostnad: 50-65 Mkr (Några anpassningar i höjd ingår inte)

4.3.8 Mellanblocksignal Månsarp
Ett sätt att öka kapaciteten är att köra flera tåg i samma riktning efter varandra. Signaltekniskt är spåret uppdelat i blocksträckor. Av säkerhetsskäl kan endast ett tåg i taget vara på en och samma blocksträcka. I nuläget är hela sträckan mellan mötesstationerna en blocksträcka. Om två tåg kör åt samma
håll måste det första tåget ha kommit fram till nästa mötesstation innan det andra tåget kan börja
köra. Blocksträckorna på linjen kan delas i två genom att man kopplar in nya mellanblocksignaler mellan mötesstationerna. På så vis blir blocksträckorna kortare och tågen kan köras med kortare avstånd.
Kapacitetcenters tidtabellsanalys av befintlig sträcka (UA1 och UA2) visar att en mellanblocksignal på
varje sida av Månsarp ökar godsets möjligheter att trafikera sträckan.
Bedömd kostnad: 12 Mkr

4.4 Två nysträckningsalternativ
WSP Samhällsbyggnad i Jönköping har fått i uppdrag av Trafikverket att översiktligt studera möjligheten till ny järnvägssträckning Byarum–Tenhult samt Byarum–Torsvik–Tenhult. WSP:s studie ska
inte ses som en del av den formella planeringsprocessen, utan som ett underlag i åtgärdsvalsstudien.
Studien har inte genomgått samma detaljeringsgrad som vid en eventuell framtida järnvägsplan.
Idéstudien har gjorts för tåghastighet 160 km/tim med möjlighet att höja till 200 km/tim. Studien har
ett tekniskt fokus. Se bilaga.
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Gemensamma kostnader för båda alternativen
Åtgärd:
Kontaktledning Nässjö–Vaggeryd + Värnamo-Byarum
Spårbyte Vaggeryd–Byarum
Totalt

Kostnad
295 mkr
60 mkr
355 mkr

Mötesstation Huskvarna–Tenhult (vid ny anslutning av sträckan Jönköping–Värnamo i
Tenhult).
Om det blir en ny anslutning av järnvägen Jönköping–Värnamo i Tenhult, medför det fler tåg på
sträckan Tenhult–Jönköping. Detta påverkar robustheten negativt, särskilt om tågen behöver stanna
både i Huskvarna och vid en eventuell station A6. Jönköping ligger i en svacka. Om godstågen stannar
på Jönköpings C för möte tar det lång tid för dem att få upp hastigheten.
För att höja transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar krävs en mötesmöjlighet
mellan Huskvarna och Tenhult.
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4.4.1 Nysträckningsalternativ Byarum–Tenhult

Bedömda kostnader för alternativet Byarum–Tenhult:
El och spår Byarum–Tenhult ink triangelspår
615 mkr
El Byarum–Månsarp
40 mkr
El Månsarp–Torsvik
12 mkr
Spår Byarum–Månsarp
40 mkr
Mötesstation Huskvarna–Tenhult
75 mkr
Totalt
792 mkr

Kommentarer till alternativet Byarum–Tenhult
+ Det enda studerade alternativet som klarar en restid under 50 minuter mellan Jönköping och
Värnamo.

+ Sträcka med ny järnväg på betryggande avstånd från boendemiljöer.
+ Anpassat för höghastighetsstation vid Munksjön i Jönköping.
+ Lägre kostnader än alternativet Byarum–Torsvik–Tenhult.
+ Vid detta alternativ kan man fortsatt trafikera den befintliga sträckningen under byggtiden.
- 25 km ny järnväg i obruten terräng.
- Inga stopp mellan Vaggeryd och A6/Huskvarna.
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4.4.2 Nysträckningsalternativ Byarum–Torsvik–Tenhult

Bedömda kostnader för alternativet Byarum–Torsvik–Tenhult:
El Byarum–Månsarp
40 mkr
Spår Byarum–Månsarp
40 mkr
El och spår Månsarp–Tenhult
820 mkr
Industristamspår Torsvik
100 mkr
Mötesstation Huskvarna–Tenhult
75 mkr
Totalt
1 075 mkr

Kommentarer av alternativet Byarum–Torsvik–Tenhult
+ Sträcka med ny järnväg på betryggande avstånd från boendemiljöer.
+ Gen angöring till befintlig terminal, om stickspår byggs om.
- 30 km ny järnväg i obruten terräng.
- Inga stopp mellan Vaggeryd och A6/Huskvarna.
- Industrispåren vid Torsvik kräver en anpassning.
- Dyrare än alternativet Byarum–Tenhult.

4.4.3 Kostnadskalkyl för nysträckningarna enligt WSP PM
En stor kostnadsdrivande post på delen över Torsvik är plattformen, som kommunen tänkt placera i
anslutning till Möbelvägen, där den då hamnar högt upp i luften. Andra kostnadsdrivande poster är de
tre broarna över Möbelvägen, E4:an och Kråkeboravinen. Bron över ravinen är 570 m lång och hamnar på en nivå över 25 m upp i luften på en stor del av dess längd.
Den gemensamma delen förbi Tenhult bedömdes till cirka 290 Mkr inklusive signalanläggning, baserat på en successivkalkyl som genomfördes av en annan konsult i Jönköpings kommuns regi. Kalkylen
innehåller ombyggnad av de större vägarna som passeras i de båda alternativen. För delen Byarum–
Tenhult planeras en cirkulationsplats ungefär mitt emellan E4:an och gamla E4:an, vilket gör att man
ändå kommer att dra om gamla E4:ans sträckning genom det blivande ”Torsvik södra”, varför passage
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av järnvägen och av 30:an underlättas. Den gemensamma delen förbi Tenhult utgör cirka 180 Mkr i de
båda kalkylerna nedan.
Det är således i storleksordningen 200 Mkr dyrare att gå över Torsvik. Kostnadsfördyringen för att nå
160 km/tim och möjlighet till 200 km/tim på även denna del är avsevärd. Den nyligen ombyggda delen som då kostade cirka 35 Mkr får då byggas om i sin helhet. Även ”terrasseringsstagen” blir då betydligt kraftigare för att kunna räta banan och öka kurvradierna. Det kan handla om över dubbla terrasseringskostnaden på denna del.
I den bedömda kostnaden ingår inte signalanläggningskostnader, marklösen, projekteringskostnader
och byggherrekostnader. Entreprenörens projektering ingår i kostnaderna då totalentreprenad kan
vara lämpligt för utförandet. Trafikverket räknar med ett påslag på 20–25 procent på ovanstående
kostnader för projektering och byggherrekostnader.

4.5 Alternativ för Tabergsdalen
Vid val av något av nysträckningsalternativen kommer befintlig anläggning genom Tabergsdalen att
behöva hanteras genom en förhandling om återställning eller alternativ användning mellan Trafikverket och Jönköpings kommun

4.6 Andra effekter av nysträckningsalternativen




En fördel med nysträckningsalternativen är att man kan fortsätta med trafikering i den befintliga sträckningen i princip fram till öppnandet av ny bana. Detta är särskilt påtagligt i alternativet Byarum–Tenhult.
Behovet av att vända godståg på Jönköping C för att trafikera Nässjö minskar, vilket avlastar
Jönköpings C.

5 Trafikeringsåtgärder
5.1 Ersätta tågtrafiken med en utökad busstrafik
Jönköpings länstrafik vill inte satsa på nya dieseldrivna tåg när de nuvarande är uttjänta. Om banan
inte elektrifieras och rustas upp är alternativet att utöka busstrafiken. Det är svårt att åstadkomma attraktiva restider med busstrafik, trots att vägen har motorvägsstandard. Restiderna i nuvarande tidtabell för linje 133 är 80–90 minuter, och då trafikeras ändå inte Tabergsdalen. Det finns två snabbturer
som bara angör Skillingaryd, med en körtid på 60 minuter. Sammantaget är bedömningen att det inte
går att nå restidsmålet med ett bussalternativ.
Med expressbussar (dvs. direktbussar) kan man köra sträckan Jönköping–Värnamo på 55–60 min.
Det ger en restidskvot på 1,2, vilket motsvarar målet i trafikförsörjningsprogrammet för direktbussar.
För stopp i Skillingaryd och Vaggeryd krävs ytterligare 5–10 minuters restid.

5.2 Anskaffning av nya tåg
Jönköpings länstrafik har som mål att de nya fordonen som behöver anskaffas inom en 10-årsperiod
ska vara moderna elmotorvagnar, vilket innebär en hastighet på 180 km/tim och en kapacitet på motsvarande 250 sittplatser. Fordonen bör motsvara dagens moderna fordon, när det gäller både komfort
och service, till exempel trådlöst nätverk.
Bedömd kostnad: 200–300 Mkr (avser investeringskostnaden för 4–5 fordon)
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5.2 Styv tidtabell
Flera olika studier visar på ökat resande när man erbjuder regelbunden (”styv”) tidtabell.
Ett exempel är Nelldal, Bo-Lennart m.fl. (2003; ej publicerad), Elasticity model for Determination of
Rail Total Travel Demand, Järnvägsgruppen KTH. En regelbunden tidtabell beräknas enligt denna
studie ge 5–15 procent större resefterfrågan än en oregelbunden tidtabell. För korta resor och pendlare
har den regelbundna tidtabellen större betydelse (10–15 procent), medan betydelsen minskar för
längre resor (5–10 procent).
Ett annat exempel är Kundnytta och efterfrågepåverkan av taktfast tidtabell på järnväg
Wardman, M.R. m.fl. (2004), Consumer Benefits and Demand Impacts of Regular Train Timetables,
Institute of Transport Studies, University of Leeds, Storbritannien. Med hjälp av ”stated preferencestudier” konstateras att järnvägstrafiken blir attraktivare och lockar fler resenärer om tidtabellen är
regelbunden. I studien påvisas ett värde på 12 procents resandeökning om tidtabellen är uppbyggd på
jämna tidsintervall och återkommande minuttal, jämfört med en tidtabell med till synes slumpmässiga
avgångstider.
Regelbunden tidtabell tidtabell behöver inte gälla under hela dygnet, utan anpassas med fördel till
pendlingstrafikens behov.

5.3 Marknadsföring
I syfte att öka resandet genomför kollektivtrafikmyndigheten ständiga marknadsföringsaktiviteter, i
form av vanliga kampanjer med information om utbud och hur man använder trafiken tillsammans
med prova-på-kampanjer. Under 2014 genomfördes en omfattande prova-på-kampanj med mycket
goda resultat. 60 000 bilister i Jönköpings län fick ett erbjudande om att prova kollektivtrafiken i 30
dagar. Svarsfrekvensen var hög; hela 18 000 personer (31 procent) valde att svara, och 9 500 uppfyllde
kriterierna och fick ”prova på”. Detta har resulterat i 2 663 nya kunder. Det har också genomförts en
zonförändring där 83 zoner har blivit 8. Syftet är att det ska bli enklare att resa och köpa biljett och att
få ett ”rundare” län (bo här, jobba där), vilket innebär att de som reser längre sträckor har fått det förmånligare. Det gynnar sannolikt tågtrafiken.

5.4 Station A6 med mötesspår
I åtgärdsvalsstudien för Jönköpingsbanan har man studerat möjligheten till en station A6. A6 handelsområde, inklusive Ikea, är regionens största besöksmål med 11 miljoner besökare årligen. A6 Center
som ligger på bekvämt gångavstånd från en tänkt tågstation har cirka 5 miljoner besökare per år. Vidare är A6 en stor målpunkt för arbetspendling eftersom området inrymmer cirka 2 600 arbetsplatser.
En station skulle vara möjlig att nå för resande från Vaggeryd och Värnamo via nysträckningsalternativen, och den skulle ersätta dagens station vid Rocksjön.

6 Planering av stationernas närområden i kommunerna utmed sträckan Jönköping–Värnamo
En av samhällsplaneringens stora utmaningar är att skapa ett hållbart samhälle, där bilberoendet
minskar till fördel för resor med kollektivtrafik samt gång och cykel. För att nå dit bör befintliga
tätorter förtätas och nya bostads- och verksamhetsområden förläggas i anslutning till etablerade
områden. Den fysiska planeringen bör ses som ett verktyg för att understödja kollektivtrafiken genom
att befintliga stråk och bytespunkter förstärks. Planeringen bör utgå från att hela resan ska fungera
från bostaden till målpunkten. Ny exploaterade områden bör ha god tillgång till kollektivtrafik. Vid
planering av nya bostads- och verksamhetsområden är det viktigt med en tydlig grundstruktur för
gång- och cykelvägnätet med gena, sammanhängande och attraktiva stråk. Hållplatser och
bytespunkter måste också ha en naturlig koppling till gång- och cykelstråken.
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I takt med att intresset för att resa med tåg har ökat har stationen fått en allt viktigare roll som
bytespunkt. Planeringen av stationernas närområden innefattar många olika delar; det handlar bland
annat om att placera service, verksamheter och bostäder i närheten av stationen, men också om
möjligheten att kunna ta sig till stationen med olika färdmedel.

6.1 Jönköpings kommun
Jönköpings kommun arbetar, bland annat genom den nya översiktsplanen, för att kommunens befolkningstillväxt till stor del ska ske genom förtätning och då framför allt längs kollektivtrafikstråk. Ett
fungerande och effektivt trafiksystem betyder minskat bilberoende och en överflyttning till hållbara
transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. Planeringen utgår från att hela resan ska fungera
från bostaden till målpunkten. Kommunens målsättning är att arbetspendling i så stor utsträckning
som möjligt ska ske genom gång, cykel och kollektivtrafik, där stationerna är en viktig bytespunkt.
Utöver den övergripande planeringen diskuteras även förbättrade förutsättningar vid pendelparkeringar i Tenhult, Huskvarna och Bankeryd. Åtgärder vid pendelstationer innebär då utökat utbud av
bilparkeringar, förbättrad cykelparkering samt översyn av ”hela resan-perspektivet”, vilket bland annat innebär förbättrade cykelvägar till och från stationerna. På Jönköping C finns diskussioner om att
se över cykelparkeringarna och förbättra stöld- och väderskydden.
I ”Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare” beskrivs utbyggnader i såväl centrala Jönköping som omgivande delar av kommunen. Totalt rör det sig om 15 000 nya bostäder och mark för 10 000 nya arbetsplatser. Av detta avses 4 000 bostäder tillkomma genom förtätning. Stora utbyggnads- och omvandlingsområden finns i området runt Munksjön. Enligt utbyggnadsstrategin ryms i omvandlingsområdet
Södra Munksjön totalt cirka 6 000 bostäder och drygt 10 000 arbetsplatser, varav 6 000 är tillkommande. Därutöver finns nyexploateringsområden fördelade söder, väster och nordväst om centrala
Jönköping. Området sydöst om A6 utgör ett utredningsområde som identifierats som ett möjligt nyexploateringsområde.
Fram till år 2030 beskrivs, i ”Handlingsprogram Kollektivtrafik Jönköpings kommun”, en utbyggnad
av bostäder i enlighet med tabellen nedan kunna vara förverkligad.
Tabell Etappindelning för bostäder enligt utbyggnadsscenario i Handlingsprogram Kollektivtrafik Jönköpings kommun
Område

2011–2015

2016–2020

Totalt
2011–2030
1500
2250

2021–2030

Södra Munksjön

100

650

Nedre Kortebo

300

350

350

1000

0

250

500

750

Samset

200

200

100

500

Fagerslätt

100

200

150

450

Norrahammar

50

100

100

250

Taberg

50

100

100

250

Nedre A6

Bankeryd
Summa

0

150

150

300

800

2000

2950

5750
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Av alla som reser till Jönköping C har två tredjedelar av dem sin målpunkt så nära att de kan gå eller
cykla från stationen. Nästan 18 000 personer har sin arbetsplats inom 2 000 m gångavstånd från stationerna Bankeryd och Jönköping C, och 23 590 personer har sin bostad inom det avståndet från stationen. Inom 1000 m gångavstånd från Jönköping C nås högskolan, myndigheter, förvaltningar, centrumhandel, gymnasieskolor, muséer och Kulturhuset Spira.
Övriga stationer i Jönköpings kommun, förutom Jönköping C, utefter järnvägen Jönköping–Värnamo
är Jönköping Rocksjön, Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp. Nedan beskrivs antal boende,
arbetsplatser och viktiga målpunkter inom gångavstånd från respektive station. Även Torsvik (som i
dag inte har en station) är en viktig arbetsplats där cirka 4 000 personer arbetar. Torsvik präglas framför allt av logistik och lagerverksamheter med ytkrävande verksamheter, vilket innebär att arbetsplatserna ligger relativt utspritt.
Station
Jönköping Rocksjön
Hovslätt
Norrahammar

Boende inom 1 000
meter
5 200
2 900
2 300

Arbetsplatser inom
600 meter
7 500*
100
600

Taberg

2 400

550

Månsarp
Total

600
13 400

50
8 800

Målpunkter inom 600
meter
Ryhov, förskola*
Förskolor och skolor
Förskolor, skolor,
vårdcentral, museum,
folktandvård, sportcenter
Förskola, skolor,
bibliotek

*De cirka 4 400 arbetsplatserna på Ryhov ligger inte riktigt inom 600 meter, men har räknats med
ändå. Likaså Ryhov som viktig målpunkt.

6.2 Vaggeryds kommun
Alternativet med nybyggnation av sträckan Byarum-Tenhult finns med i Vaggeryds kommuns översiktsplan som vann laga kraft 2014-04-28.
Mellan Vaggeryd och Skillingaryd planeras mötesspår Båramo – en samfinansiering med viss nytt för
terminalen och med stor effekt för persontrafiken då det bör möjliggöra att banan kan trafikeras med
färre antal tåg.
En rapport gällande möjligheten att utveckla busstrafiken i Vaggeryds kommun som togs fram via examensarbete för JLT och Vaggeryds kommun hösten 2014 lyfter fram möjligheten att stärka det kollektiva resandet genom att låta viss skoltrafik bilda matarlinjer mellan landsbygden och befintliga knutpunkter för kollektivtrafiken.

Följande lyfts fram i den politiskt förankrade idékatalogen för centrumutveckling i Vaggeryd och Skillingaryd:
På lång sikt kommer sannolikt plankorsningar mellan väg och järnväg att tas bort eller ersättas med
planskilda korsningar på samma sätt som redan påbörjats i såväl Skillingaryd som Vaggeryd. I planeringsunderlag för framtiden ingår detta för att säkerställa att dessa möjligheter vid aktuella korsningar
inte ”byggs igen” och riskerar att skapa hinder för dessa planskilda korsningar.
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Enhetlig skyltning, belysning och färg på bänkar, cykelställ, papperskorgar, räcken, anslagstavlor med
mera bidrar på ett enkelt sätt till att profilera och stärkas ortens identitet. Ett förslag på färg är gräddig
gulgrön, och vid val av möbler och liknande väljs främst Byarums bruk som leverantör.
När det gäller möjlighet till offentliga toaletter nära stationen har kommunen valt att samarbeta med
handels- och serviceföretag med generösa öppettider kring satsningen ”WC för alla”. De samverkande
aktörerna har märkt upp sina entrédörrar samt WC-dörrar med dekalen ”WC-för alla” och toaletterna
finns med i kommunens besökskarta.

Skillingaryd
Dominerande för Skillingaryd är satsningar på nya stråk i centrum med uteserveringar, en allaktivitetspark för alla åldrar (skatepark sammanknuten med mindre park redan på plats), ungdomshus, allaktivitetshus, rondeller vid Sturegatan/Storgatan och Artillerigatan/Storgatan där en allé mellan dessa
smalnar av gatan och ger mer utrymme för cyklister och gångtrafikanter. Parkeringar möjliggörs längs
gatan.
Även stråket från Artillerigatan/Storgatan ner mot Skillingaryds läger, som är en riksangelägenhet
som börjar blomstra med restaurang, café/butik och museet Miliseum, smalnas av med en allé och
bredare trottoar och belysning för att ge en trevlig karaktär. Mittemot Hemköp, i anslutning till Skillingaryd Design Center och turistbyrån, finns kommunal mark lämplig för centrala bostäder.
På torget i Skillingaryd planeras en lekskulptur. I anslutning till detta planeras att göra bakgårdar mer
tillgängliga och levande med passager, och uteserveringen vid torget ska förskönas. Det planeras också
en översyn och satsning för spännande naturlekplatser i centrala lägen.

Vaggeryd
I Vaggeryd planerar man att utnyttja befintlig gatumark runt centrumkärnan, för att minska behovet
av nya, hårdgjorda parkeringsytor. Det nuvarande torget är en levande plats med butiker och caféer,
men saknar själva torgkänslan. I planeringen för att utveckla Vaggeryds torg finns tankar om en gemensam servering (alla välkomna oavsett var fikat/maten har köpts), lekskulpturer, accentuering av
torgytan genom trädplanteringar och bänkar längs kanterna, vatten i torgets mitt, en mindre p-yta i
torgets södra ände. Genomfarten för bilar kan finnas kvar, men man ska då uppleva att man kör via en
samlingsplats som finns till på de gåendes villkor. Vi ser framför oss torghandel, loppisar, klädbytardagar och annat som uppskattas av gammal som ung i torgmiljön, något som också bidra till att motverka slit- och slängmentalitet och stärker centrumhandlarnas hållbarhetsprofil.
Tankar om att omforma Stationsgatan i Vaggeryd finns och kan realiseras tack vare att busshållplatserna har flyttats. Alléträd och däremellan bilplatser kan göra gatan vackrare och mer effektiv som
parkeringsyta. Detta blir en bättre anpassning av denna yta som ligger mycket nära centrum och stationen.
Om byggvaruhuset Beijer bygger nytt frigörs en stationsnära yta som i dagsläget utgör en baksida mot
området. Den öppna ytan skulle då kunna bli en grön oas med uteservering som vänder sig inbjudande
mot sydväst och mot järnvägsstationen. Hanteringen av byggmaterial som sker sydöst om stationen i
godsmagasinet är inte lämplig. Det finns förslag där tomten och byggnaden görs om för att underlätta
transporterna. Byggnader med koppling till järnvägen är i ett längre perspektiv värdefulla att bevara,
och med befintlig verksamhet lokaliserad på annat håll kan inspiration och goda exempel hämtas där
godsmagasin gjorts om till restauranger eller för handelsändamål.
Parkeringen öster om godsmagasinet kan göras mer inbjudande och effektiv, men skisser på detta kan
inte göras förrän godsmagasinets långsiktiga framtid klargjorts.

- 30 54

Väster om stationen i Vaggeryd ligger kvarteret Oden, ett centralt beläget industriområde som i en naturlig samhällsutveckling i stället kan ge plats för fler bostäder och en bättre belägen vårdcentral. I den
gamla smedjan finns tankar om en familjecentral, och för att plocka upp smedjans form och skala har
stadsradhus i ljusa fasader skissats in i idékatalogen.
Fler övernattningsmöjligheter bör kunna erbjudas i centrala Vaggeryd, gärna något vackert vandrarhemsliknande nära Lagan eller i annan vacker miljö.

6.3 Värnamo kommun
I Värnamo arbetar kommunen med förbättrad tillgänglighet kring Gummifabriken. Satsningarna vid
Gummifabriken, framförallt Campus, kommer att skapa väsentligt fler arbets- och studieplatser i direkt anslutning till stationsmiljön. Det behövs därför fler cykelanslutningar och cykelparkeringar i
stationsnära miljö, vilket man planerar för. Det finns goda möjligheter att parkera och att angöra stationen med bussar. Däremot behöver möjligheten att långtidparkera bil bli bättre, något som man vill
förbättra i samband med en allmän upprustning av stationsområdet.
Värnamo är en tillväxtkommun. Detta tar kommunen höjd för i planeringen av nya bostads- och industriområden. Under de kommande åren planeras för ett stort antal bostäder i Värnamo stad med omedelbar omnejd. Det är totalt ca 700 lägenheter i Värnamo stad med omedelbar omnejd som nu byggs
eller kommer att byggas inom en planerad tioårsperiod. I framtiden kommer dessa bostads- och industrietableringar ske genom förtätning utmed kollektivtrafikstråk och RV 27 samt E4. Ett eventuellt
stationsläge för höghastighetståg kommer få stor inverkan på var staden växer. Anslutningen till centrala Värnamo samt stationsläge i centrum blir viktig att lyfta.
Kommunen verkar för ett attraktivt centrum. Detta görs bland annat genom uppskattade planteringar
och blomsterarrangemang, belysning m.m.
Utveckling av flera offentliga platser sker. Bland annat höjer man värdet av Apladalen som besökscentrum och lyfter området utmed Lagan för att göra denna resurs mer tillgänglig i stadsmiljön. En offentlig toalett kommer att byggas i centrala Värnamo,
Det sker en ständig utbyggnad av gång- och cykelvägar. Detta stärker möjlighet att komma till och från
kollektivtrafik samt att knyta samman kransorter med centralorten Värnamo.

7 Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Arbetet med åtgärdsvalsstudien för järnvägen Jönköping–Värnamo har genomförts i enlighet med den
metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket, Boverket samt Sveriges kommuner och landsting har
utvecklat. (Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar, Handledning. Publikationsnummer: 2012:206.) Arbetsmetodiken är indelad i fyra faser. Slutdokumentationen har utvecklats
stegvis och redovisning har skett successivt till styrgruppen och andra intressenter.

Under processen har sex arbetsgruppsmöten och tre styrgruppsmöten genomförts. I mars 2015 genomfördes ett gemensamt möte med arbetsgrupp och styrgrupp. Vid samtliga arbetsgruppsmöten har
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det förts minnesanteckningar och mellan mötena har det skett avstämningar och dialoger inom respektive organisation. Trafikverket har även på inbjudan av Handelskammaren i Jönköpings län informerat om pågående åtgärdsvalsstudier på järnvägen i länet.
Fyrstegsprincipen är vägledande i processen att forma inriktning och rekommendera åtgärder. Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis:

Steg 1. Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.
Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl
transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra över
transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel.
Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.
Åtgärder i steg 2 kan vara ekonomiska styrmedel, till exempel i form av banavgifter. Det kan också
vara administrativa styrmedel såsom prioriteringskriterier samt införande av trångsektorsplaner,
längre tåg som effektivare utnyttjar banans kapacitet eller optimering av tidtabeller.
Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.
Åtgärder i steg 3 kan vara åtgärder för att kunna köra större och tyngre tåg,
hastighetshöjningar, mellanblocksignaler så att tågen kan köra närmare efter varandra, samtidig infart
så att tågen kan mötas utan att behöva stanna, förlängning av befintliga mötesstationer, linjerätningar,
nya mötesstationer och mötesstationer som ger möjlighet för flera tåg att mötas samtidigt.
Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
Åtgärder i steg 4 är nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Det kan till exempel vara partiella
dubbelspår eller dubbelspårsutbyggnad.

7.1 Initiering
Arbetet med åtgärdsvalsstudien för järnvägssträckan Jönköping–Värnamo påbörjades i mars 2014
med ett uppstartsmöte i Jönköping. Det var ett gemensamt uppstartsmöte för tre åtgärdsvalsstudier
kring järnvägen i Jönköpings län. Till mötet var länets kommuner och berörda aktörer inbjudna samt
styrgruppen för åtgärdsvalsstudien. Syfte med mötet var att
 skapa en gemensam startpunkt för arbetet
 skapa samsyn kring de övergripande målsättningarna och avgränsningarna
 skicka med inspel till arbetsgruppernas fortsatta arbete.
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7.2 Arbetsgrupp
Mattias Holmqvist och Jörgen Persson, Utredningsenheten på Trafikverket Region Syd, har varit ansvariga processledare. I åtgärdsvalsstudien har följande personer ingått i arbetsgruppen:
Trafikverket
Tanja Jevtic, samhällsplanerare Jönköpings län, Thomas Lindén, samhällsplanerare Jönköpings län,
Peter Fredriksson, Långsiktig planering, Per Konrad, Kapacitetscenter, Peter Bernström, Långsiktig
planering, och Tomas Arvidsson, Nationell planering
Region Jönköpings län
Emil Hesse, infrastrukturstrateg
Kollektivtrafikmyndigheten
Christine Leppänen, trafik- och planeringschef, Per-Olow Bardh, tågtrafikansvarig och Ingemar Hedin, tågtrafikutvecklare
Godstransportrådet
Magnus Gustafsson/ Eva Hultgren, målstrateg gods på Trafikverket
Jönköpings kommun
Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg, Henrik Zetterholm, utveckling och trafikchef
Vaggeryds kommun
Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten
Nässjö kommun
Stina Granberg, planerings- och utvecklingschef
Värnamo kommun
Mats Davidsson

7.3 Styrgrupp:
Åtgärdsvalsstudien har haft en styrgrupp bestående av politiker från samtliga kommuner i Jönköpings
län och Falköpings kommun samt från Region Jönköpings län. Under pågående år har ett val skett.
Peter Uneklint, ordförande
Rune Backlund
Carina Ödebrink
Hans-Göran Johansson
Berry Lilja (Ersatt med Allan Ragnarsson)
Ann-Mari Nilsson
Anna-Carin Magnusson
Ulf Eriksson (Ersatt med Conny Johansson)
Henrik Jansson (Ersatt med Linda Danielsson)
Thomas Werthén (Ersatt med David Svensson)
Anders Wilander
Annelie Hägg
Arne Ottosson
Niclas Palmgren (Ersatt med Marie Johansson)
Stefan Gustafsson
Lars-Erik Fälth
Tommy Bohman (Ersatt med Henrik Tvarnö)

Trafikverket
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Värnamo kommun
Vaggeryds kommun
Jönköpings kommun
Nässjö kommun
Falköpings kommun
Mullsjö kommun
Habo kommun
Tranås kommun
Eksjö kommun
Gnosjö kommun
Gislaveds Kommun
Sävsjö kommun
Aneby kommun
Vetlanda kommun
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8 Pröva tänkbara lösningar
Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå situationen
(Låg/Medel/Hög)

Uppskattad kostnad
för åtgärd mkr
(exklusive planering),
intervall.

Gå vidare
Ja/Nej

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Låg

Ca 850 Mkr

Nej

Bedömd total kostnad för hela alternativet ca 850
Mkr. Dock är osäkerheten stor.

Punkt

Åtgärd som studerats och bedömts

Steg enligt
fyrstegsprincipen

4.3

Åtgärder i samband med trafikering i befintlig sträckning (UA2) Består av nedanstående åtgärder

4

4.3.1

Elektrifiering (Y:et)

4

400 Mkr

4.3.2

Spårbyte Jönköpings Godsbangård–Vaggeryd

2

190 Mkr

4.3.3

Plankorsningar Jönköpings Godsbangård–Vaggeryd

2

75 Mkr

4.3.4

Bättre Banunderbyggnad

2

5 Mkr

4.3.5

Åtgärder för minskat buller

2-4

70-100 Mkr

34
58

Elektrifiering: Nässjö–Vaggeryd, Vaggeryd–Värnamo, Vaggeryd–Jönköpings godsbangård samt
Månsarp upp till Torsvik.

4.3.6

Broar

3-4

34 Mkr

4.3.7

Förlängning av plattformar

3

50-65 Mkr

4.3.8

Två stycken mellanblocksignaler Månsarp

2

12 Mkr

4.4.1

Nysträckningsalternativ, Byarum–Tenhult Består dessutom av nedanstående åtgärder

4

Elektrifiering: Nässjö–Vaggeryd, Vaggeryd–Värnamo

4

295 Mkr

Elektrifiering: Byarum–Månsarp

4

40 Mkr

Elektrifiering: Månsarp–Torsvik

4

12 Mkr

Hög

615 Mkr

35
59

JA

Bedömd total kostnad för alternativet 1150
Mkr inklusive bedömd projektering och
byggherrekostnad

4.4.2

Spårbyte Byarum–Månsarp

2

40 Mkr

Mötesstation Huskvarna–Tenhult

4

75 Mkr

Nysträckningsalternativ, Byarum–
Torsvi–Tenhult. Består dessutom av
nedanstående åtgärder

4

820 Mkr

Elektrifiering: Nässjö–Vaggeryd, Vaggeryd–Värnamo

4

295 Mkr

Elektrifiering: Byarum–Månsarp

4

40 Mkr

Industristamspår Torsvik

4

100 Mkr

36
60

Nej

Bedömd total kostnad för alternativet 1450
Mkr inklusive bedömd projektering och
byggherrekostnad. Eventuell station Torsvik är inte kostnadsberäknad

5.1

Spår Byarum–Månsarp

2

40 Mkr

Mötesstation Huskvarna–Tenhult

4

75 Mkr

Tågstation Torsvik

4

Ej kostnadsberäknad

Ersätta tågtrafiken med en utökad busstrafik

2

Nej

5.1.2

Anskaffning av nya tåg

Hög

200-300 Mkr

5.1.3

Införa styv tidtabell

2

Medel

5.1.4

Marknadsföring

1

Hög

5.1.5

Station A6 med mötesspår

4

6.1

Stationsnära åtgärder/planering Jönköpings
kommun

1-4

Hög

Ja

6.2

Stationsnära åtgärder/planering Värnamo kommun

1-4

Hög

Ja

6.3

Stationsnära åtgärder/planering Vaggeryds
kommun

1-4

Hög

Ja

Bidrar inte till ÅVSens målsättningar

Ja
Ja

3 Mkr

Ja

Uppskattad årlig marknadsföringskostnad för tågtrafiken i hela länet
Behandlas inom ramen för Jönköpingsbanans
ÅVS

37
61

?

Dubbelspår Jönköping C–Rocksjön samt triangelspår

4

Nej

38
62

Hanteras i ÅVSen för Sverigeförhandlingen

9 Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Trafikverkets åtaganden hanteras av verksamhetsområde Planering i fortsatt dialog och förhandling med Region Jönköpings län samt berörda kommuner.
Studiens rekommenderade åtgärder/åtgärdspaket prövas i kommande nationell transportplan 2018-2029. För åtgärder i stationernas närområden ansvarar
berörd kommun. Region Jönköpings län har genom beslut i Trafik, Infrastruktur och Miljönämnden ställt sig bakom inriktningen och de rekommenderade
åtgärderna i åtgärdsstudierna för Jönköpingsbanan och Jönköping-Värnamo. Ytterligare anspråk vad gäller utveckling av järnvägarna i Jönköpings län som
t.ex. elektrifiering av prioriterade stråk prövas i kommande åtgärdsplanering, där kollektivtrafikmyndighetens planerade trafikeringsupplägg utgör ett viktigt
underlag.

Punkt

Inriktning och rekommenderade åtgärd
Nysträckningsalternativ, Byarum–Tenhult ink triangelspår
Byarum. Består dessutom av
nedanstående åtgärder
Elektrifiering: Nässjö–Vaggeryd,
Vaggeryd–Värnamo

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Förslag till fortsatt planering
och hantering

Tidsaspekt genomförande

Ansvariga aktör,
genomförande

4

Prövas i nästa nationella plan som
omfattar 2018-2029

2018–2029

Trafikverket

3

Prövas i nästa nationella plan som
omfattar 2018-2029

2018–2029

Trafikverket

Elektrifiering: Byarum–Månsarp

3

Prövas i nästa nationella plan som
omfattar 2018-2029

2018–2029

Trafikverket

Elektrifiering: Månsarp–Torsvik

3

Prövas i nästa nationella plan som
omfattar 2018-2029

2018–2029

Trafikverket

Spårbyte Byarum–Månsarp

2

Prövas i nästa nationella plan som
omfattar 2018-2029

2018–2029

Trafikverket

Mötesstation Huskvarna–Tenhult

3

Prövas i nästa nationella plan som
omfattar 2018-2029

2018–2029

Trafikverket

5.1

Anskaffning av nya tåg

1-2

JLT genomför en upphandling av nya
tåg

2016-2025

Kollektivtrafikmyndigheten/JLT

5.2

Införa styv tidtabell

2

JLT ansöker om tåglägen i april varje
år

Årligen

Kollektivtrafikmyndigheten/JLT

5.3

Marknadsföring

1

JLT genomför årliga marknadsinsatser

Årligen

Kollektivtrafikmyndigheten/JLT

4.4.2

39
63

Kommentar

6.1

6.2

Utökning av pendlingsparkering för
bilar och cyklar vid stationerna i Taberg, Norrahammar, Hovslätt och
Huskvarna.
Byggnation av ny bussnod vid A6centers Blå entré.
Framtagande av gångplan för Jönköpings kommun
Enligt Program för hållbarutveckling förslås ett koncepttänkt för lokala/regionala intermodala resor
med utgångspunkt från lokala stationer/starka kollektivtrafiknoder.
Utveckling av Torsviksområdet avseende nyetableringar och infrastruktur.
Utveckling av omvandlingsområdet
Södra Munksjön. Boende, verksamheter, kommunikationer och övrig
infrastruktur.
Fyra strategiska markinköp i Skillingaryd, centrala omvandlingsområden för framtida bostäder, 11 274
m2
Förtätning och medverka till högre
byggnader i centrala lägen
Nyproduktion hyreslägenheter, 16
st. Kv. Liljedahl i Vaggeryd
Nyproduktion hyreslägenheter, 150
st. Kv. Tor i Vaggeryd
Nyproduktion P-platser Vaggeryds
centrum, 1000 m2
Centrumutveckling, 5,5 Mkr under
4 år
Utbyggnad av GC-vägnät utifrån
GC-plan, 7,8 Mkr under 4 år.

3-4

Påbörjas vid fastställelse av sträckningsalternativ

2015-2019

4

Byggnation under 2015

2015

2-3

Pågående arbete

2015-2016

1-2

Programarbete

2016-2017

3-4

Pågående arbete

2015-

2-4

Pågående arbete

2015-

2-4

Prioriteras av kommunen.

2015-2020

Vaggeryds kommun

3-4

Prioriteras av kommunen.

Fortlöpande

Vaggeryds kommun

4

Prioriteras av kommunen.

2015

VSBO kommunalt
bostadsbolaget

4

Prioriteras av kommunen.

2016-2018

VSBO kommunalt
bostadsbolaget

3

Prioriteras av kommunen.

2015

Vaggeryds kommun

2-4

Prioriteras av kommunen.

2015-2018

Vaggeryds kommun

3

Prioriteras av kommunen.

2015-2018

Vaggeryds kommun

40
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Jönköpings kommun

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun

6.3

Trafiksäkerhetsarbete, 1,1 Mkr under 4 år
En utredning har genomförts i syfte
att belysa möjligheterna att samordna linjetrafik med skoltrafik och
komplettera med matarlinjer i syfte
att koppla samman landsbygden
med tätorternas hållplatser och därmed stärka det kollektiva resandet.
Under 2015 färdigställs nya butikslokaler för Coop intill Swedbank i
Vaggeryd med möjlighet till 22 lägenheter ovanpå (fem våningar).
Parkering för både bilar och cyklar i
närheten av stationen behöver förbättras. Bland annat möjlighet till
långtidsparkering, vilket saknas i
dagsläget.
Stråket mellan Gummifabriken och
stationen ska bli tydligare och mer
funktionsdugligt.
Nyproduktion lägenheter inom Värnamo stad, ca 700st
Centrumutveckling i form av att lyfta
Laganstråket
Satsning på säkra skolvägar, GCutbyggnad

1-3

Prioriteras av kommunen.

2015-2018

Vaggeryds kommun

Genomfördes 2014

Ny upphandling av
skoltrafiken görs
2018

Vaggeryds kommun
och länstrafiken

Detaljplan finns.

Utförs av privat företag vid aktualitet

Privat företag

Pågående arbete

2015-2020

Värnamo kommun

Detaljplaneuppdrag finns, utredning
pågår

2015-2016

Värnamo kommun

Detaljplaneuppdrag finns, utredning
pågår

2015-2025

Värnamo kommun

Pågående arbete

2015-2025

Värnamo kommun

Pågående arbete

2015 och löpande

Värnamo kommun

Strategiska markinköp

Pågående arbete

2015 och löpande

Värnamo kommun

Kopplingen mellan stationsläge
centralt och en höghastighetsstation
öster om staden utreds.

Pågående arbete

2016

Värnamo kommun

41
65

Trafikverket, 551 91 Jönköping. Besöksadress: Kaserngatan 10.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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Förvaltningsnamn
Landstingsstyrelsen

Medfinansieringsavtal – infrastuktur järnväg
Bakgrund
Regionsstyrelsen har 2013-11-21 fastställt regional transportplan för Jönköpings
län 2014-2025. I planen lyfts behov av satsningar på järnvägsnätet både vad gäller
Jönköpingsbanan och det så kallade Y:et. Genom dessa investeringar ges
förutsättningar för hastighetsökningar/kortare restider och därmed möjlighet till
ett ökat resande i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Genomförande av investeringar kommer att kräva behov av medfinansiering för
del av järnvägsinvesteringen som avser Y-et. Övriga investeringar finansieras av
statliga medel via den nationella och regionala transportplanen.
Järnvägsbana
Jönköpingsbanan
(2017-2019)
Y:et etapp 1
(2015-2016)

Utgift
204 mnkr

Finansiering
Nationella planen

266 mnkr

Nationella planen 170 mnkr
Regionala planen 63 mnkr
Medfinansiering 33 mnkr

Medfinansieringsavtal
Föreligger förslag till överenskommelse med Trafikverket angående regional
medfinansiering av investeringar för mötesstation vid Båramo (bilaga).
Investeringen förväntas ge en kapacitetshöjning som i kombination med övriga
planerade åtgärder 2015-217 ger möjlighet till utökad och förbättrad persontrafik
mellan Jönköping och Värnamo och därmed ett ökat resande.
Då mötesstation Båramo även bidrar till nytta för Vaggeryds kommun förutsätts
att viss del av Landstingets medfinansiering täcks av kommunen.

Finansiering
Landstinget och länets kommuner har var för sig tagit beslut om avveckling av
Regionförbundet i Jönköping län. Regionförbundets kvarstående medel ska enligt
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dessa beslut, efter att samtliga avvecklingskostnader reglerats överföras till
regionkommunen i syfte att finansiera regionala utvecklingsinsatser. Landstingets
åtagande enligt medfinansieringsavtal för mötesstation Båramo kan täckas ur
dessa medel. Överskjutande del får beaktas i budget för 2016.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avtal med Trafikverket Region Syd angående medfinansiering av
järnvägsinvestering för möteplats Båramo.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör
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Medfinansieringsavtal
Mötesstation Båramo, HNJ-banan, delen Nässjö-Värnamo
§1

Parter

Trafikverket Region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan kallat Trafikverket.
Landstinget i Jönköpings län, org.nr. 232100-0057, Box 1024, 551 11 Jönköping, nedan kallat
Landstinget.
Mellan parterna har följande avtal träffats.
§2

Definitioner och begrepp

Förklaras i förekommande fall under respektive punkt.
§3

Syfte och bakgrund

Trafikverket har påbörjat en angelägen uppgradering av Y:et, järnvägen Jönköping/NässjöVärnamo. Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att öka kapaciteten och korta ner restiden i
relationen Jönköping-Värnamo. Denna del är också utpekad som namngiven brist i förslaget
till Nationell plan 2014-2025. I den första etappen 2015-2017 ingår fjärrblockering av Y:et,
hastighetshöjning Värnamo-Vaggeryd och två mötesstationer.
Trafikverket och Regionförbundet i Jönköpings län har träffat en överenskommelse om att
mötesstation Hörle (ca 35 mkr) och 50 % av mötesstation Båramo (totalt ca 66 mkr) ska
samfinansieras med regional plan. Dessa kapacitetshöjande åtgärder lägger grunden till
fortsatt upprustning av järnvägen Jönköping-Värnamo med fokus på elektrifiering av Y:et
(eller del av detta) i slutet av planperioden: 2022-2025.
Landstinget har i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län en målsättning att
tågtrafikens antal resor ska fördubblas till 2025 (jämfört med 2011). Vidare utrycker detta
program att en sådan resandeökning förutsätter investeringar i järnvägsinfrastrukturen, t ex
Jönköping-Värnamo. Landstinget avser därför, i egenskap av kollektivtrafikmyndighet, att
medfinansiera mötesstation Båramo för produktion 2016. Motivet är att denna
kapacitetshöjning, i kombination med övriga planerade åtgärder 2015-2017, möjliggör
utökad och förbättrad persontrafik Jönköping-Värnamo. Idag är det mycket trångt på spåret
mellan dessa tätorter (se avtalsbilaga).
Landstinget kommer i sin tur utverka att Vaggeryds kommun medfinansierar del av det
åtagande (detta avtal) som Landstiget garanterar gentemot Trafikverket. Bakgrunden är att
mötesstation Båramo även bidrar till viss kommunal nytta då kombiterminalens framtida
utveckling kan ställa krav på utökad funktionalitet, som t ex växel för norrgående trafik.
Tidigare studier och utredningar (Trafikverket)
Jönköpingsbanan och Y:et, idéstudie september 2012, publikationsnummer: 2012:172.
Funktionsutredning Båramo, beslutsunderlag maj 2012, diarienummer: TRV 2011/75762.
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§4

Tidigare överenskommelse om regional samfinansiering

I Regional transportplan Jönköpings län 2014-2025 (som fastställs av regeringen våren
2014) avsätts 63 mkr för att möjliggöra byggnation av mötesstation Hörle och samfinansiera
mötesstation Båramo med 50 procent.
§5

Beskrivning av åtgärder och kostnader
Åtgärder i den statliga infrastrukturen





Byggnation av ett 750 meter långt mötesspår (fullängdståg) med samtidig
infart söder om terminalen.
Mötesspår med helsvetsade räler och växlar (fjärrstyrda) som möjliggör 80
km/h.
Skyddsväxlar i bägge ändar av mötesspåret p.g.a. växlingsrörelser till och från
terminalen.
In- och utfartssignal flyttas norrut.

Illustration (se även avtalsbilaga).
Totalkostnad för åtgärder som omfattas av detta avtal uppgår till 66 000 000 kr i prisläge
januari 2014. Summan inkluderar projektledning, projektering och upphandling/byggnation.
§6

Finansiering

Landstingets medfinansiering beräknas uppgå till 33 000 000 kr (hälften av totalkostnaden).
§7

Ansvarsfördelning för genomförande

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ansvarar för formell hantering och anskaffar nödvändiga tillstånd.
2. Trafikverket svarar för dialog med Vaggeryds kommun inför och under byggskede.
3. Trafikverket svarar för all marklösen som krävs för projektet.
4. Trafikverket tillhandahåller projektledning och byggledning.
5. Trafikverket upphandlar entreprenad för genomförande av åtgärder enligt § 5.
Landstingets ansvar
1. Landstinget garanterar att utlovad medfinansiering kan betalas ut under år 2016.
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§8

Betalning av medfinansiering

Trafikverket rekvirerar 50 procent av Landstingets medfinansiering vid byggstart och 50
procent när entreprenaden är klar. Landstingets medfinansiering rekvireras på följande
adress: Landstinget i Jönköpings län, Regnr xxxx, Box 1024, 551 11 Jönköping.
§9

Hantering av kostnadsförändringar

Parterna svarar för kostnadsförändringar som avviker från beräknad totalkostnad på 66 mkr
i proportion till sitt åtagande (50 procent för vardera part).
§ 10

Tidplan

Arbetena beräknas starta i våren 2016.
§ 11

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna.
§ 12

Övrigt

Mötesstation Båramo finansieras till hälften av Trafikverket genom Regional transportplan
Jönköpings län och till hälften av Landstinget. Denna fördelning ligger fast. Landstinget har
dock möjlighet att utverka att Vaggeryds kommun, utifrån kommunal nytta för terminalen,
bidrar till del av det åtagande (detta avtal) som Landstiget garanterar gentemot Trafikverket.

Av detta avtal är två exemplar upprättade och utväxlade.

Kristianstad den

2014

Jönköping den

___________________________
Peter Uneklint
Trafikverket Region Syd

2014

__________________________
Rune Backlund
Landstinget i Jönköpings län

Avtalsbilagor: Kapacitetsutnyttjande resp. kapacitetsbegränsningar, hösten 2013.
Illustration över nuläge, samt efter byggnation av mötesspår.
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Kapacitetsutnyttjande, max 2 timmar* hösten 2013
*Avser den tvåtimmarsperiod då banan har högst utnyttjande. För Vaggeryd-Värnamo är det
6 tåg per dim. riktning kl. 13:00-15:00. Mötesstation Båramo möjliggör ökad trafikering.

Kapacitetsbegränsningar, hösten 2013
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 3449
Tid:

2014-03-17 kl.13.00-15.35

Plats:

Landstingets kansli, Sal A

§ 45
Dnr
LJ
2014/
357

Medfinansieringsavtal – infrastruktur järnväg
Regionstyrelsen har 2013-11-21 fastställt regional
transportplan för Jönköpings län 2014-2025. I planen lyfts
behov av satsningar på järnvägsnätet både vad gäller
Jönköpingsbanan och det så kallade Y:et. Genom dessa
investeringar ges förutsättningar för
hastighetsökningar/kortare restider och därmed möjlighet till
ett ökat resande i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Genomförande av
investeringar kommer att kräva behov av medfinansiering
för del av järnvägsinvesteringen som avser Y:et.
Nu föreligger förslag till överenskommelse med
Trafikverket angående regional medfinansiering av
investeringar för mötesstation vid Båramo.
Carina Ödebrink (S) tillstyrker förslaget och ser det som bra
och absolut nödvändigt.
Beslut
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår
landstingsstyrelsen besluta
att godkänna avtal med Trafikverket Region Syd angående
medfinansiering av järnvägsinvestering för mötesplats
Båramo.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

74

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 3449
Tid:

2014-03-17 kl.13.00-15.35

Rune Backlund

Anders Pansell

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 35

Motion – Strategisk upphandling för
innovationer och social och miljömässig
hållbarhet
Diarienummer: RJL 2016/750
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå första att-satsen samt att
 Andra att-satsen är besvarad
Reservationer
Carina Ödebrink och Annica Nordqvist reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V) och Annica Nordqvist
(MP) har lämnat
motion om strategisk upphandling för innovationer och social
och miljömässig
hållbarhet. Ärendet har varit föremål för behandling i
arbetsutskottet oktober 2016, men återremitterades för en
samberedning med policy och riktlinjer för upphandling av
varor och tjänster.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-10-10
 Tjänsteskrivelse 2016-10-03
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-09-12
 Tjänsteskrivelse 2016-09-04
 Motion 2016-03-01
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Beslutsgång
Carina Ödebrink framför att man bör beakta frågan om
upphandlingsnämnd vid en översyn av den politiska
organisationen. Yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
Annica Nordqvist.
Malin Olsson yrkar bifall till föreliggande förslag.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Ordföranden finner att arbetsutskottet efter votering, med
följande voteringsproposition och utfall:
JA för föreliggande förslag röstar: Malin Olsson, Rune
Backlund och Maria Frisk.
NEJ för bifall till motion röstar: Annica Nordqvist och Carina
Ödebrink,
bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 161-173
Tid:

2016-10-10, kl: 13:00-16:10

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 164

Strategisk upphandling för innovationer och
social och miljömässig hållbarhet
Diarienummer: RJL 2016/750
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Återremitterar motionen för en förnyad samberedning
av denna tillsammans med policy och riktlinjer för
upphandling av varor och tjänster.
Sammanfattning
Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V) och Annica Nordqvist
(MP) har i motion föreslagit
 Att man utreder förutsättningarna och inrättar en
upphandlingsnämnd.
 Att Region Jönköpings län uppdatear sina
upphandlingskriterier i enlighet med de nya EUdirektiven för ökad miljömässig och social hållbarhet
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-09-12
 Beredningsunderlag daterat 2016-09-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk med instämmande av Carina Ödebrink föreslår
återremiss av motionen för en samberedning med policy och
riktlinjer för upphandling av varor och tjänster.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör

Vid protokollet

Siw Kullberg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 161-173
Tid:

2016-10-10, kl: 13:00-16:10

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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Verksamhetsstöd och Service
Regionfullmäktige

Motion - Strategisk upphandling för
innovationer och social och
miljömässig hållbarhet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta
 avslå första att-satsen
 andra att-satsen är besvarad

Sammanfattning
Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V) och Annica Nordqvist (MP) har lämnat
motion om strategisk upphandling för innovationer och social och miljömässig
hållbarhet. Vid dagens sammanträde föreligger ett förslag till yttrande.

Information i ärendet
I en motion till Regionfullmäktige har Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V)
och Annica Nordqvist (MP) föreslagit;
 att utreda förutsättningarna och inrätta en upphandlingsnämnd
 att Region Jönköping uppdaterar sina upphandlingskriterier i enlighet med de
nya EU-direktiven för ökad miljömässig och social hållbarhet.
Då de nya reglerna ännu inte implementerats i svensk rätt tillämpas fram till dess
så sker principerna om direktivkonform tolkning och direkt effekt.
Rekommendationer om vilka delar av direktivet som ska ha direkt effekt eller
påverkar dagens regler så att de tolkas direktivkonformt har utfärdats av
upphandlingsmyndigheten. Det är dessa rekommendationer tillsammans med idag
gällande lagstiftning som tillämpas av Region Jönköpings län idag.
Sociala hänsyn i upphandlingar hanteras idag med stöd i de rekommendationer
som finns utfärdade av upphandlingsmyndigheten. Därutöver deltar Region
Jönköpings län i den nationella samverkan som gemensamt arbetar med
uppföljningen av antagen uppförandekod för leverantörer (LJ 2013/496) med
tillhörande rutiner och handlingsplan. Ett exempel från nationell samverkan är att
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Brittish Medical Association (BMA) pekar i en ny rapport på riskerna kopplade
till tillverkning av undersöknings-och operationshandskar där lyfts Region
Jönköpings arbete fram med att följa upp sitt avtal för operationshandskar.
Vad gäller innovationsvänliga upphandlingar finns beslut i budget 2016 att
områden för innovationsvänliga upphandlingar ska definieras ett arbete som
pågår.
När det gäller utredning av förutsättningarna för en upphandlingsnämnd har
Regionstyrelsen samma möjligheter att hantera dessa frågor som en
upphandlingsnämnd kan tänkas få. Regionstyrelsen kan planera för att behandla
större upphandlingar innan upphandlingsunderlag fastställs. Bland
regioner/landsting i Sverige finns två upphandlingsnämnder, varav en gemensam
för två landsting och en gemensam med kommuner samt ett utskott.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-160
Tid:

2016-09-12, kl: 13:00-16:30

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 139

Beredning av motion – Strategisk
upphandling för innovationer och social och
miljömässig hållbarhet
Diarienummer: RJL 2016/750
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Föreslår att motionen är besvarad/avslås och att svaret
kompletteras in enlighet med frågor och synpunkter vid
dagens sammanträde.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Carina Ödebrink (S), Mikael
Ekvall (V) och Annica Nordqvist (MP) lämnas information i
ärendet. Efter dagens behandling i regionstyrelsens
arbetsutskott skrivs förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Beredningsunderlag daterat 2016-09-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink framför synpunkter på att underlaget bör
innehålla en beskrivning om hur det ser ut i omvärlden,
kommuner andra landsting/regioner. Föreslår bifall till motion.
Rune Backlund och Mia Frisk framför att styrelsen borde lägga
mer tid på upphandlingsfrågorna istället för en nämnd.
Tydliggöra nämndernas roll i upphandlingar och en beskrivning
av nationell handlingsplan.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet

Siw Kullberg
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-160
Tid:

2016-09-12, kl: 13:00-16:30

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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Förvaltningsnamn
Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Strategisk upphandling för
innovationer och social och
miljömässig hållbarhet
Inledning
Med anledning av motion från Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V) och
Annica Nordqvist (MP) lämnas information i ärendet. Efter behandling i
regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
I en motion till Regionfullmäktige har Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V)
och Annica Nordqvist (MP) föreslagit;
 att utreda förutsättningarna och inrätta en upphandlingsnämnd
 att Region Jönköping uppdaterar sina upphandlingskriterier i enlighet med de
nya EU-direktiven för ökad miljömässig och social hållbarhet.
Då de nya reglerna ännu inte implementerats i svensk rätt tillämpas fram till dess
så sker principerna om direktivkonform tolkning och direkt effekt.
Rekommendationer om vilka delar av direktivet som ska ha direkt effekt eller
påverkar dagens regler så att de tolkas direktivkonformt har utfärdats av
upphandlingsmyndigheten. Det är dessa rekommendationer tillsammans med idag
gällande lagstiftning som tillämpas av Region Jönköpings län idag.
Sociala hänsyn i upphandlingar hanteras idag med stöd i de rekommendationer
som finns utfärdade av upphandlingsmyndigheten. Därutöver deltar Region
Jönköpings län i den nationella samverkan som gemensamt arbetar med
uppföljningen av antagen uppförandekod för leverantörer (LJ 2013/496) med
tillhörande rutiner och handlingsplan.
Vad gäller innovationsvänliga upphandlingar finns beslut i budget 2016 att
områden för innovationsvänliga upphandlingar ska definieras ett arbete som
pågår.
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När det gäller utredning av förutsättningarna för en upphandlingsnämnd har
Regionstyrelsen samma möjligheter att hantera dessa frågor som en
upphandlingsnämnd kan tänkas få.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 24

Ombyggnation Rehabiliteringsmedicinska
kliniken Nässjö
Diarienummer: RJL 2017227
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna ombyggnad av Rehabiliteringsmedicinska
kliniken i Nässjö till en kostnad på maximalt 2 000 000
kronor
Sammanfattning
Under 2016 har förändringar inom rehabiliteringsverksamheten i
Nässjö gjorts för att skapa framtida möjligheter för ett närmare
samarbete och logistiska vinster när all verksamhet är samlad på
samma plan. Hyreskostnaderna kan på detta sätt minskas
avsevärt. En ombyggnad av lokalerna medför att plan 3 kan
lämnas helt och därmed hyras ut till extern hyresgäst istället.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-01-27
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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RJL 2017/227

Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionfullmäktige

Ombyggnation Rehabiliteringsmedicinska
kliniken Nässjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta


godkänna ombyggnad av Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Nässjö till
en kostnad på maximalt 2 000 000 kronor

Sammanfattning
Under 2016 har förändringar inom rehabiliteringsverksamheten i Nässjö gjorts för
att skapa framtida möjligheter för ett närmare samarbete och logistiska vinster när
all verksamhet är samlad på samma plan. Hyreskostnaderna kan på detta sätt
minskas avsevärt. En ombyggnad av lokalerna medför att plan 3 kan lämnas helt
och därmed hyras ut till extern hyresgäst istället.

Information i ärendet
Rehabiliteringsmedicinska kliniken har i uppdrag att ansvara för den
rehabiliteringsverksamhet som bedrevs vid den neurologiska
rehabiliteringsavdelningen i Nässjö, inklusive dagrehabilitering.
Rehabiliteringskliniken har även i uppdrag att organisatoriskt inkludera REN,
Rehabenheten i Nässjö.
Den 1 mars 2016 startade Rehabiliteringscentrum en sammanslagning av tidigare
rehabiliteringsenheter på sjukhusen i Regionen. Även vissa tidigare klinikanslutna
rehabiliteringsresurser samt bassängverksamheterna ingår numera i
Rehabiliteringscentrum.
Verksamheten har idag lämnat en hel del av före detta Neuroavdelningens lokaler
på plan 3. Efter denna ombyggnad kan alla lokaler på plan 3 lämnas och efter
uppsägningstiden uppnås full hyresbesparing. Följande arbeten måste utföras:
 Ombyggnad för matrum med nytt pentry med diskmaskin och två vilrum
med patientlyft
 En ny RWC/dusch med patientlyft och plats för permobil
 Anpassa gammalt kallelsesignalsystem om möjligt, reservdelar saknas.
Helst ska ett nytt system byggas upp.
 Anpassning för gemensam reception
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Kapprum och nya låsbara klädskåp i korridoren vid entrén

Det pågår samtal med Nässjö kommun som är intresserade av att hyra de lokaler
som lämnas på plan 3. I samtalet förutsätts att plan 3 är tomställt vid halvårsskiftet
2017, vilket innebär att förändringarna på plan 2 måste vara färdigställda.
Investeringsutgiften för denna ombyggnation är inte med i budget 2017. En
uthyrning av lokalerna till Nässjö kommun skulle ge en årlig intäkt på 800 000
kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-27

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Rehabiliteringsmedicinska kliniken Nässjö
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 26

Elkraftsförsörjning Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2017/225
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner investering för elkraftsförsörjning på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 87,5 miljoner kronor
Sammanfattning
Elkraftsystemet och dess utrustning vid Länssjukhuset Ryhov
installerades huvudsakligen 1978 och 1984-1987 i samband med
uppförande av sjukhuset. Beräknad teknisk livslängdför utrustningen
är cirka 30 år. En riskbedömning med tillhörande förslag har gjorts
under våren 2016. Genomgången innehåller en tillhörande åtgärdsplan
avseende yttre försörjning, mottagningsstation, distribution och
transformatorstationer för förbättrad person- och driftsäkerhet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-01-25
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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RJL 2017/225

Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionstyrelsen

Elkraftsförsörjning Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner investering för elkraftsförsörjning på Länssjukhuset Ryhov till
en sammanlagd kostnad på maximalt 87,5 miljoner kronor

Sammanfattning
Elkraftsystemet och dess utrustning vid Länssjukhuset Ryhov installerades huvudsakligen
1978 och 1984-1987 i samband med uppförande av sjukhuset. Beräknad teknisk livslängd
för utrustningen är cirka 30 år.
En riskbedömning med tillhörande förslag har gjorts under våren 2016. Genomgången
innehåller en tillhörande åtgärdsplan avseende yttre försörjning, mottagningsstation,
distribution och transformatorstationer för förbättrad person- och driftsäkerhet.

Information i ärendet
Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2006:1 och 2008:3 kräver att riskbedömning och
periodiska kontroller utförs för att försäkra sig om att elkraftsystemet uppfyller gällande
bestämmelser. Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i
skriften ”Det robusta sjukhuset” rekommendationer som ligger till grund för
driftsäkerheten.
En riskbedömning av elkraftssystemet på Länssjukhuset Ryhov har genomförts för att få
en samlad bild av de brister som kan förekomma i de olika anläggningarna och för att
ligga till grund för Regionfastigheters åtgärdsplan och beslut. Genomgången med
tillhörande förslag har gjorts under våren 2016. Genomgången innehåller en tillhörande
åtgärdsplan avseende yttre försörjning, mottagningsstation, distribution och
transformatorstationer för förbättrad person- och driftsäkerhet.
Effektuttaget förväntas öka i takt med att ny utrustning installeras samt att nya byggnader
i form av D1 och eventuellt F8 tillkommer och föreslagen satsning på
elkraftförsörjningen är en förutsättning för nybyggnationerna. Översyn och åtgärder av
elkraftsystemet är nödvändiga så att de största och påtalade bristerna som gjorts i
riskbedömningarna kan elimineras och sjukhusets framtida elförsörjning kan säkerställas.
Finansiering är med i investeringsbudget 2017. Utredning med sammanfattning av
nuvarande risker och nytt förslag bifogas.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-25



Utredning samt riskanalys

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

92

2(2)

RJL 2017/225

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Sida

WSP Systems
Box 2131
550 02 Jönköping
Besök: Östra Storgatan 67
Tel: +46 36 30 43 00
Fax: +46 36 10 09 95
WSP Sverige AB

Uppdrag

Utfärdad av

Landstingsfastigheter i Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
Elkraftsystem
Sammanlagd riskbedömning

Willis Abrahamsson

Status

Uppdragsnummer

10149833
Datum

2012-03-21
Revideringsdatum

2012-04-02

Uppdragsnummer: 10149833

Landstingsfastigheter i
Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
Elkraftsystem
Sammanlagd riskbedömning av
Riskbedömning person- och
driftsäkerhet och
Riskanalys Elkraftsystem

2012-03-21
Rev. 2012-04-02

WSP Systems

Willis Abrahamsson

114

Sida

WSP Systems
Box 2131
550 02 Jönköping
Besök: Östra Storgatan 67
Tel: +46 36 30 43 00
Fax: +46 36 10 09 95
WSP Sverige AB

Uppdrag

Utfärdad av

Landstingsfastigheter i Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
Elkraftsystem
Sammanlagd riskbedömning

Willis Abrahamsson

Status

Uppdragsnummer

10149833
Datum

2012-03-21
Revideringsdatum

2012-04-02

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2

Inledning
Bakgrund
Bedömningsunderlag
Tillhörande dokument
Omdöme
Övergripande
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Yttre försörjning
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Distributionssystem
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station J4 – Reservkraftstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station C3 – Mottagningsstation 12 kV
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station C4 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station D3 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station E4 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station E4K – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station E6 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station F4 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder

115

1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15

Sida

WSP Systems
Box 2131
550 02 Jönköping
Besök: Östra Storgatan 67
Tel: +46 36 30 43 00
Fax: +46 36 10 09 95
WSP Sverige AB

Uppdrag

Utfärdad av

Landstingsfastigheter i Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
Elkraftsystem
Sammanlagd riskbedömning

Willis Abrahamsson

Status

Uppdragsnummer

10149833
Datum

2012-03-21
Revideringsdatum

2012-04-02

15
15.1
15.2
16
16.1
16.2
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
20
20.1
20.2

Station F6 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station H3 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station P3 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station T7 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station F5 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder
Station A2 – Transformatorstation
Riskbedömning
Prioritet för föreslagna åtgärder

Bilaga A
Not 1
Not 2

Förslag till åtgärdsplan
Byte av Klöckner kanalskena BD1 och LD
Belastning av UPS-skena H3 48

116

16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21

Sida

1 (21)

WSP Systems
Box 2131
550 02 Jönköping
Besök: Östra Storgatan 67
Tel: +46 36 30 43 00
Fax: +46 36 10 09 95
WSP Sverige AB
Kod
Text

1

Uppdrag

Utfärdad av

Landstingsfastigheter i Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
Elkraftsystem
Sammanlagd riskbedömning

Willis Abrahamsson

Status

Revideringsdatum

Uppdragsnummer

10149833
Datum

2012-03-21
2012-04-02
Rev

Inledning
Denna riskbedömning är utförd för att klarlägga person- och driftsäkerheten samt
tillgängligheten i elkraftsystem tillhörande Landstingsfastigheter i Jönköpings län.
Den omfattar samtliga 12 och 0,4 kV ställverks- och transformatoranläggningar,
reservkraft- med tillhörande stationsutrustning, vissa distributionssystem och UPSanläggningar samt stationsutförande vid följande vårdenheter:

Länssjukhuset Ryhov
Värnamo sjukhus
Riskbedömning omfattar och avser:
Den uppenbara risken i stationerna vid handhavande, drift, skötsel och underhållsarbeten
på utrustningarna.
Driftsäkerhet och tillgänglighet av elektrisk utrustning samt driftpersonalens kompetens
och kunskap om eventuella risker.

2

Bakgrund
Brister avseende bl a person- och driftsäkerhet och behov av olika åtgärder för att
motsvara föreskriftskrav och god personsäkerhet samt tillgängligheten av elektrisk
utrustning vid anläggningarna har påtalats vid olika tillfällen, bl a vid
revisionsbesiktningar och av ansvarig driftpersonal.
Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2006:1 och 2008:3 kräver att riskbedömning och
periodiska kontroller utförs för att försäkra sig om att elkraftsystemet uppfyller gällande
bestämmelser.
Robusta sjukhusets rekommendationer ligger också till grund för driftsäkerheten.
Riskbedömningen har genomförts för att få en samlad bild av de eventuella brister som
kan förekomma i de olika anläggningarna och för att ligga till grund för
Landstingsfastigheters åtgärdsplan och beslut.
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Bedömningsunderlag

3.1

Tillhörande dokument
Personsäkerheten har bedömts utifrån Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
rekommendationer samt gällande svensk och internationell standard.
Driftsäkerheten har bedömts utifrån Det robusta sjukhusets rekommendationer,
reservkraft- och UPS-drift, samt leverantörers tillgänglighet av elektrisk utrustning och
lagerhållning.
Under utredningen har besök gjorts i varje station med syn av ställverk, transformatorer,
reservkraft, distributionssystem, UPS-utrustning och utrymmen.
Uppgifter har lämnats av driftpersonal och tillgängliga handlingar har studerats.
Uppgifter har också inhämtas från respektive nätbolag avseende dimensionerade
förutsättningar etc.
Bedömningen bygger på följande dokument:
2012-03-21 Sammanlagd riskbedömning
2012-03-21 Förslag till åtgärdsplan Bilaga A
2011-11-11 Riskbedömning Person- och driftsäkerhet
2011-11-11 Underlag för poängbedömning
2011-11-11 Poängbedömning person- och driftsäkerhet Bilaga 1-4
2011-11-11 Riskanalys Elkraftsystem sjukhus
Resultatet av riskbedömningen redovisas stationsvis med sammanfattning och tabeller för
respektive sjukhus.
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Omdöme
För de olika poängsättningarna har följande omdöme tillämpats:
Riskfaktor
-1 Liten risk
-2 Medelstor risk
-3 Stor risk
-4 Allvarlig risk

Låg sannolikhet, liten konsekvens, begränsad skada vid fel
Låg sannolikhet, stor konsekvens, begränsad skada vid fel
Stor sannolikhet, liten konsekvens, begränsad skada vid fel
Stor sannolikhet, stor konsekvens, omfattande skada vid fel

Skyddsfaktor
1 Åtgärd som eliminerar liten risk
2 Åtgärd som eliminerar medelstor risk
3 Åtgärd som eliminerar stor risk
4 Åtgärd som eliminerar allvarlig risk

Prioritet
1 Åtgärdas inom < 2 år
2 Åtgärdas inom < 5 år
3 Åtgärdas inom < 10 år

Efter åtgärd kvarstående risk efter < 2 år, < 5 år och < 10 år.
0 Risken eliminerad
-1 Liten risk kvarstår
-2 Medelstor risk kvarstår
-3 Stor risk kvarstår
-4 Allvarlig risk kvarstår

I detta dokument återfinns riskfaktor, skyddsfaktor och prioritet.
Samtliga omdömen finns med i ” Förslag till åtgärdsplan”.
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4

Övergripande

4.1

Riskbedömning
Följande åtgärder bör utföras för att höja person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.
De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

Riskfaktor

Reservdelar till kritiska delar finns inte vid sjukhuset, eller
lagerhålls av leverantör.
Viktiga reservdelar beställs och lagerhålls på sjukhus.

-2

Klöckner Moeller kanalskena BD1 och LD har utgått,
reservdelar finns inte hos leverantör.
Utbyte av kanalskena, utbytt skena används som reserv (se not 1).

-2

Skyddsfaktor

2
2

Viktiga driftfunktioner saknar avbrottsfrikraft.
-2
Driftfunktioner för viktiga kylanl. förses med UPS-matning ca 10 punkter.

2

Gällande selektivplan saknas.
Uppdatering/upprättande av selektivplaner.

-3
3

Regelbunden planlagd utbildning för samtliga system saknas.
Utbildningsplan upprättas, utbildningar genomförs och dokumenteras.

-3

Handlingsplan för allvarliga händelser saknas.
Handlingsplan upprättas, relevanta övningar genomförs.

-3

Transformatorstationer kan inte ersätta varandra.
Slingmatning mellan transformatorstationernas LSP:s fördelning inst.

-2

Hög temperatur vid samlokalisering med UPS där kylning saknas.
Utredning kring vilka ställverk som behöver ventileras.

-1

Inkoppling av mobil reservkraft till viktiga stationer saknas.
Ingen åtgärd.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp ÖL
Ingen åtgärd.

-2

Samma typ av jordfelsskydd som Jkpg.
Ingen åtgärd.

-1

Prioriterad försörjning till sjukhuset från nätleverantör saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Bränsleförråd för en veckas drift från nätleverantör saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Reservdelar för kritiska delar i inkommande
kraftförsörjning finns inte hos nätleverantör.
Ingen åtgärd.

-1
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Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år åtgärda följande punkter:
Viktiga reservdelar beställs och lagerhålls på sjukhus.
Utbyte av kanalskenor, utbytta skenor används som reserv.
Driftfunktioner för viktiga kylanl. förses med UPS-matning ca 10 punkter.
Uppdatering/upprättande av selektivplaner.
Utbildningsplan upprättas, utbildningar genomförs och dokumenteras.
Handlingsplan upprättas, relevanta övningar genomförs.

Inom < tio år åtgärda följande punkter:
Slingmatning mellan transformatorstationernas LSP:s fördelning inst.
Utredning kring vilka ställverk som behöver ventileras.
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5

Yttre försörjning

5.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

5.2

Uppdragsnummer

Riskfaktor

Alternativ matningsväg till sjukhuset provas inte.
Rutin för provning införs, prov planeras och genomförs.

-2

Prioriterad försörjning till sjukhuset från nätleverantör saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Bränsleförråd för en veckas drift från nätleverantör saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Reservdelar för kritiska delar i inkommande
kraftförsörjning finns inte hos nätleverantören.
Ingen åtgärd.

-1

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år åtgärda följande punkt:
Rutin för provning införs, prov planeras och genomförs.
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6

Distributionssystem

6.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

6.2

Uppdragsnummer

Riskfaktor

12 kV slinga till P3 ej dokumenterad.
Inmätes och dokumenteras.

-1

Andningsluft vid Q2 saknar redundant matning.
Komplettera med ÖL-matning från P3 (ca 150 m)

-2

Kapacitet i nuvarande distributionssystem för 12 kV slinga
fullt utnyttjad.
Utbyte av kablar för sträckorna C3-E4, C3-P3, J4-T7 och J4-F6.

-2

Skyddsfaktor

1

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:

Inom < två år åtgärda följande punkt:
12 kV slinga till P3 inmätes och dokumenteras.
Komplettera andningsluft vid Q2 med ny alternativ matning.

Inom < 10 år åtgärda följande punkter:
Utbyte av kablar för sträckorna C3-E4, C3-P3, J4-T7 och J4-F6.
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7

Station J4 Reservkraftstation

7.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

7.2

Uppdragsnummer

Riskfaktor

Fel på hjälpkraft innebär att ÖL faller.
Felet åtgärdas.

-2

Redundant PLC för laststyrsystem saknas.
Ny PLC installeras.

-2

Dubblerat startbatteri finns inte på reservkraftaggregat.
Ingen åtgärd.

-1

Mobilt startbatteri saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Skyddsfaktor

2

2

1

1

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år åtgärda fel på hjälpkraft.
Inom < fem år installera ny redundant PLC.
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8

Station C3 Mottagningsstation 12 kV

8.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:
Reservdelar till kritiska delar finns inte vid sjukhuset eller
lagerhålls hos leverantör.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

8.2

Riskfaktor

-2
2

Risk för komponentfel i vitala delar.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-3

Kompetens saknas för vitala befintliga delar.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-3

En station med skilda inmatningar/utmatningar i skilda brandceller.
Ingen åtgärd

-1

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < fem år bygga om/byta ut utrustning i befintlig station.
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9

Station C4 Transformatorstation

9.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

9.2

Riskfaktor

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 0,4 kV ställverk.
Viktiga reservdelar beställs och lagerhålls vid sjukhuset.

-2

Brandlarm saknas i driftrum på källarplan.
Brandlarm installeras.

-2

Transformatorer överdimensionerade för aktuell belastning.
Undersöks lämplig åtgärd vidtas.

-1

12 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år beställa vitala reservdelar till sjukhuset.
Inom < två år anpassa trafo mot aktuell belastning.
Inom < fem år installera brandlarm i driftrum källarplan.
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Station D3 Transformatorstation

10.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

10.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

Risk för komponentfel i reläskydd.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 12 kVoch 0,4 kV:s ställverk.
Ombyggnad utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp. ÖL.
Ingen åtgärd.

-2

12 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken.
Inom < tio år ersätta det bef 12 kV ställverket.
Inom < tio år bygga om och byta ut utrustningen i befintligt 0,4 kV ställverk.
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Station E4 Transformatorstation

11.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

11.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

Risk för komponentfel i (33) brytare 400 V ställverk.
Utbyte av brytare.

-2

Klöckner kanlaskena LD1 har utgått reservdelar finns inte hos leverantör.
Utbyte av kanalskena BD1 100-e och 700-e.

-2

Hög temperatur i transformator.
Utredning ventilation i transformator.

-2

Risk för komponentfel reläskydd.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 12 kVoch 0,4 kV:s ställverk.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp. ÖL.
Ingen åtgärd.

-2

12 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

0,4 kV- och E4A ställverk i samma rum.
Ingen åtgärd.

-2

Skyddsfaktor

3

2

2

2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken och brytare.
Inom < två år byta ut Klöckner kanalskena BD1.
Inom < fem år kontrollera ventilation i trafo.
Inom < fem år bygga om, byta ut utrustning i befintlig station.
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Station E4K Transformatorstation

12.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

12.2

Riskfaktor

Kort manöverutrymme framför transformator.
Skyltning, betjäning av trafo sker i spänningslöst tillstånd.

-3

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 0,4 kV:s ställverk.
Vitala reservdelar beställs och lagerhålls vid sjukhuset.

-2

Avsaknad av Ljusbågsvakt och tryckavlastning.
Installera ljusbågsvakt.

-2

12 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Dubbla redundanta transformatorer saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Skyddsfaktor

3

2

2

0

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år beställa vitala reservdelar till sjukhuset.
Inom < två år skylta transformator och ställverk så att all betjäning av utrustning utförs i
spänningslöst tillstånd.
Inom < fem år installera ljusbågsvakt.
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Station E6 Transformatorstation

13.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.
De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

13.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

Risk för komponentfel reläskydd.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintligt ställverk.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 12 kVoch 0,4 kV:s ställverk.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintligt ställverk.

-2

12 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp ÖL..
Ingen åtgärd.

-2

Skyddsfaktor

3

2

2

0

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken.
Inom < tio år bygga om och byta ut utrustningen i befintligt 0,4 kV och 10 kV ställverk.
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Station F4 Transformatorstation

14.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

14.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

Risk för komponentfel reläskydd.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Gemensamt driftrum med ställverk E4KA.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintligt ställverk.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 12 kVoch 0,4 kV:s ställverk.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintligt ställverk.

-2

12 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp ÖL..
Ingen åtgärd.

-2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken.
Inom < tio år Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig 0,4/10 kV station.
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Station F6 Transformatorstation

15.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

15.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

Klöckner kanlaskena har utgått reservdelar finns inte hos leverantör.
Utbyte av kanalskena BD1 200-e, 400-e och LD15 och LD20.

-2

Risk för komponentfel reläskydd.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 12 kVoch 0,4 kV:s ställverk.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintligt ställverk.

-2

12 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp ÖL..
Ingen åtgärd.

-2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken.
Inom < två år byta ut Klöckner kanalskena BD1 och LD.
Inom < fem år ersätta det befintliga 0,4 och 12 kV ställverket.
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Station H3 Transformatorstation

16.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

16.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

Kapacitet i nuvarande UPS- skena H3 48 är fullt utnyttjad.
Alternativa lösningar utreds.

-3

Trans-El-Matic ställverket saknar ljusbågsvakt.
Ersätt befintligt LSP:s ställverk med nytt.

-2

0,4 kV:s ställverket saknar arbetsjordning.
Ersätt befintligt LSP:s ställverk med nytt.

-2

Saknar dubblerande kablar, matning enbart från J4.
Kompletteras vid utbyte av LSP:s ställverk.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 0,4 kV:s ställverk.
Ersätt befintligt LSP:s ställverk med nytt.

-2

12 kV och 0,4 kV ställverk och transformatorer i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp ÖL..
Ingen åtgärd.

-2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken.
Inom < två år hitta alternativ lösning till UPS-skenan.
Inom < tio år ersätta det befintliga 0,4 kV ställverket.
Inom < tio år dubbla matande kablar till ställverket.
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Station P3 Transformatorstation

17.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

17.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

12 kV:s slinga till P3 ej dokumenterad.
Inmätes och dokumenteras.

-1

Andningsluft har enbart en matning.
Kompletteras vid utbyte av LSP:s ställverk.

-3

Transformatorer med olika märkeffekt.
Ersätts så både får lika märkeffekt.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 0,4 kV:s ställverk
Ersätt befintligt LSP:s ställverk med nytt.

-2

Risk för komponentfel i (33) brytare 400 V ställverk.
Ersätt befintligt LSP:s ställverk med nytt.

-2

12 kV ställverk och 0,4 kV ställverk i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp ÖL..
Ingen åtgärd.

-2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken.
Inom < två år mäta in och dokumentera 12 kV:s slingan.
Inom < två år komplettera med ytterligare matning till andningsluft.
Inom < två år ersätta befintligt 0,4 kV ställverk med nytt.
Inom < två år ersätta så båda transformatorerna får lika märkeffekt.
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Station T7 Transformatorstation

18.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.
De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

18.2

Riskfaktor

Risk för komponentfel i nät-växlingsautomatik.
Nätväxlingsautomatik byts ut.

-3

12 kV ställverk och hjälpkraftsystem i samma driftrum.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Brist på reservdelar 0,4kV.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Ställverket saknar arbetsjordning 0,4 kV.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Avgränsning mellan fack 0,4 kV.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Delvis beröringsskyddat 0,4 kV.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Förregling utgående grupper.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 0,4 kV:s ställverk.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

12 kV och transformatorer i samma driftrum.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Dubbla redundanta transformatorer saknas.
Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station.

-2

Ej separata brandceller för 400 V ställverk VL resp ÖL.
Ingen åtgärd

-2

Prioritet för föreslagna åtgärder:
För att höja person- och driftsäkerheten föreslås att:
Inom < två år byta ut nätväxlingsautomatiken.
Inom < två år åtgärda samtliga punkter benämnt:
”Ombyggnad/utbyte av utrustning i befintlig station”.
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Station F5 Transformatorstation

19.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

19.2

Riskfaktor

12 kV ställverk och 0,4 kV ställverk i samma driftrum.
Ingen åtgärd.

-1

12 kV ställverk och 0,4 kV ställverk saknar redundant matning.
Ingen åtgärd.

-1

Dubbla redundanta transformatorer saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Ställverken är ej brandavskilt sektionerat.
Ingen åtgärd.

-1

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 0,4 kV:s ställverk.
Ingen åtgärd.

-1

Prioritet för föreslagna åtgärder:

Ingen åtgärd föreslås.
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Station A2 Transformatorstation

20.1

Riskbedömning
Följande åtgärder föreslås för att förbättra person- och driftsäkerheten
samt eliminera risker i elkraftsystemet.

De största riskerna och tillämpbara åtgärdsförslag:

20.2

Riskfaktor

12 kV ställverk och 0,4 kV ställverk saknar redundant matning.
Ingen åtgärd.

-1

Dubbla redundanta transformatorer saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Brandlarm saknas.
Ingen åtgärd.

-1

Ställverken är ej brandavskilt sektionerat.
Ingen åtgärd.

-1

Leveranstid vid anskaffning av reservdelar till 0,4 kV:s ställverk.
Ingen åtgärd.

-1

Skyddsfaktor

0

0

0

Prioritet för föreslagna åtgärder:

Ingen åtgärd föreslås
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2012-04-02
Riskanalys
Elkraftsystem Länssjukhuset Ryhov

Elkapacitet

Länssjukhuset Ryhov

Yttre försörjning
Elkraft till sjukhuset kan levereras till minst två
mottagningsstationer
Var och en av sjukhusets mottagningsstationer klarar
sjukhusets maxbelastning
Varje mottagningsstation försörjes från skilda
fördelningsstationer hos nätleverantören.
Alternativ matningsväg klarar sjukhusets maxbelastning

En station med redundanta
sektioner i skilda brandceller. OK
Se ovan. OK
OK
OK. Manuel driftomläggning hos
Jkpg Energi. Alternativ till matning
från CF.

Anläggningar inom sjukhuset
Sjukhusets transformatorstationer
Kan utgöra viss reserv för varandra
Har dubblerade transformatorer och vardera
transformatorn är dimensionerad för att klara
transformatorstationens hela last vid fullast
Har inkopplingspunkt för mobilt reservkraftaggregat.
Alternativt förses sjukhusets viktigare byggnader med
inkopplingspunkt.
Ej oljebaserade transformatorer
Separata brandceller för trafo, UPS, för ställverk VL, ÖL
Ventilation driftrum
Skydd mot vattenintrång
ÖL och VL från skilda skenor
Selektiv bortkoppling vid fel
Jordfelsskydd av samma typ/detektering för internt
sjukhusnät och nätleverantörens nät
Växlingsautomatik mellan transformatormatningar
Kontrolltavla eller motsvarande för överblick av sjukhusets
elnät
Redundans för viktiga nätstyrfunktioner

1
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Reservmating finns enbart för
UPS-kraft
OK, exkl T7, A2 och F5.
För A2 och F5 bedöms ej detta
krav vara aktuellt.
Finns enbart till H3 för
reservmatning huvudsakligen av
UPS-skena.
OK
Delvis
Hög temperatur vid
samlokalisering med UPS där
kylning saknas.
OK
OK
Gällande selektivplan saknas.
Stäm av med Jkpg Energi
OK
OK
Laststyrplc ej redundant
ÖL faller vid fel på hjälpkraft i J4.

2012-04-02
Riskanalys
Elkraftsystem Länssjukhuset Ryhov
Sjukhusets reservkraftanläggning

Ryhov

Klarar hela sjukhusets last 100% helst 120-130%
Består av två helst tre aggregat anordnade för samdrift
Om ett aggregat oavsett vilket tas ur drift för service eller
driftstörning ska återstående aggregat klara minst 70 procent
av sjukhusets max belastning
Alla viktiga sjukvårdsfunktioner, drift- och larmfunktioner är
förutom reservkraftförsörjda försedda med avbrottsfri kraft
för minst en halv timmas drift.
Reservkraftaggregat i skilda brandceller
Reservkraft anslutet till sjukhusets 12 kV nät direkt eller via
stepup trafo
Reservkraftaggregat dimensionerat för 65% momentan
lasttillslag.
Dubblerade startbatteri på reservkraftaggregat
Reservkraftaggregat enligt kategori 4 enligt Svensk Energi
Två HGB
Nollpunktsutrustning för selektiv bortkoppling av jordfel vid
reservkraftsdrift
Selektiv bortkoppling av last vid reservkraftsdrift
Laststyrsystem där VL eller delar av VL är fast inkopplad och
aldrig frånkopplas
Alternativ matning för reservkraftens hjälpkraft
Bränsle min två förrådstankar min två dagtankar
Spjällmotorer för tilluft fjäderöppnande
Samstyrning av frånluft-tilluftsspjäll

OK
OK
OK

2
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Delvis
OK
OK
OK
Nej
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

2012-04-02
Riskanalys
Elkraftsystem Länssjukhuset Ryhov

El-distribution
Yttre försörjning

Ryhov

Ordinarie matningsväg till sjukhusets mottagningsstationer
har dubblerade åtskilda kabelförband där vart och ett av
förbanden ensamt klarar sjukhusets max belastning. Detta
gäller även alternativ matningsväg.

Ok.

Anläggningar inom sjukhuset
Sjukhusets distributionsnät är uppbyggt med matning från
mer än ett håll till transformatorstationer och viktiga
fördelningscentraler t ex genom slingmatning.
Sjukhusets distributionsnät har dubblerade åtskilda
kabelförband där vart och ett av förbanden ensamt klarar
sjukhusets max belastning oavsett driftläge.
Distributionsnätet förläggning är dokumenterad.

3
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OK
Station H3 har matning med
dubblerade kablar enbart från J4.
Andningsluft P3 har enbart en
matning
Distributionsnätet klarar i ett av
förbanden 4,5 MW kontinuerligt
och 5,5 MW kortvarigt vilket
motsvarar sjukhusets maximala
uttag i dag.
Förläggningen till P3 ej
dokumenterad.

2012-04-02
Riskanalys
Elkraftsystem Länssjukhuset Ryhov

El drift
Yttre försörjning

Ryhov

Alternativ matningsväg till sjukhuset provas minst två gånger
per år.
Instruktioner finns för omkoppling till alternativ matningsväg
Prioriterad försörjning av sjukhuset från lokal anläggning för
kraftproduktion hos nätleverantören/kommunen.

Senast provad 2011-10. Provas vart
4:de år.
OK. Utförs av Jkpg Energi
Nej

Anläggningar inom sjukhuset
Sjukhusets reservkraftanläggning provas med avseende på
startfunktioner, minst två gånger per månad
Nätavbrott minst varje kvartal dock helst en gång per månad
Fullastprov på det reservkraftförsörjda nätet minst en gång
vart annat år, dock helst en gång per år.
Mobila startbatterier finns i reserv
För elanläggningar ordinarie och reserv finns instruktioner för
alla start- och driftsituationer, även nöddrift
Driftpersonal för drift av reservanordningar utbildas
regelbundet. Utbildningen är dokumenterad med personliga
intyg.
Personal i platsorganisationen har tillräcklig kompetens för att
handha och sköta systemet samt åtgärda fel och brister.
Kompetensen är dokumenterad
Felsökningsanvisningar finns
Handlingsplan för allvarliga händelser (vilket inkluderar
extraordinära händelser) är välkänd och övad av berörd
personal.
Serviceavtal finns för förebyggande service och felavhjälpning
Tillträde till driftrum endast för behörig personal.

Viktiga driftrum förseddas med larm vid tillträde.
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Nej
OK, varje månad
OK
Nej
OK
Ja
OK
Ja
OK
Nej
OK
OK
Eget låssystem
Ett par nycklar ej återlämnade efter
utlåning.
OK

2012-04-02
Riskanalys
Elkraftsystem Länssjukhuset Ryhov

El uthållighet
Yttre försörjning

Ryhov

Bränsleförråd finns som täcker minst en veckas drift i
nätleverantören/kommunens lokala anläggning för
kraftproduktion.
Reservdelar finns vid sjukhuset för alla kritiska delar i
sjukhusets mottagningsstationer för el.
Reservdelar finns inom kommunen för alla kritiska delar i
nätleverantören/kommunens lokala anläggning för
kraftproduktion.
Reservdelar finns inom kommunen för alla kritiska delar i till
sjukhuset matande fördelningsstationer för el.

Nej
Nej
Nej
Ok

Anläggningar inom sjukhuset
Dieselförråd finns som täcker minst en veckas drift vid full
last.
Reservkraftaggregat är anordnade för långtidsdrift
Är försedda med en anordning för återföring av värme så att
en temperatur på minst 20 kan hållas i driftutrymmet vid drift
vid kall väderlek
Reservdelar finns vid sjukhuset för alla kritiska delar i
sjukhusets ställverk, transformatorstationer och anläggningar
för reservkraft.
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OK
OK
OK
Delvis
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Verksamhetsberättelser 2016
Diarienummer: RJL 2016/3676
Beslut
Regionstyrelsen
 Lägger redovisade verksamhetsberättelser för 2016 till
handlingarna
Sammanfattning
I januari 2016 antog regionstyrelsen verksamhetsplaner och
budget för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom
styrelsens ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden
har genom verksamhetsberättelse för 2016 återrapporterat
utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör
tillsammans regiondirektörens återrapportering av
förvaltningens verksamhet och resultat för 2016.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
I samband med ärendet ställs ett antal frågor avseende
Verksamhetsstöd och service som avkastningskrav, underskott
och ekonomisk obalans för måltidsservice. Ekonomiskt utfall för
IT-centrum samt ökning av årsarbetare för
regionledningskontoret. Frågor inom ovanstående områden
besvaras vid regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Siw Kullberg
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Regionledningskontoret
Avsändare
Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelser 2016
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 lägger redovisade verksamhetsberättelser för 2016 till handlingarna

Sammanfattning
I januari 2016 antog regionstyrelsen verksamhetsplaner och budget för
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom styrelsens ansvarsområde.
Förvaltningens verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2016
återrapporterat utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och
resultat för 2016.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2016 angivit mål för verksamheten och vilka
förändringar som ska genomföras. I januari 2016 antog regionstyrelsen
verksamhetsplaner och budget för förvaltningens verksamhetsområden som
verkar inom styrelsens ansvarsområde.
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med
fastställd budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt ansvar fördelas
till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till regiondirektören.
Förvaltningens verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2016
återrapporterat utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och
resultat för 2016. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med Årsredovisningen som utgör regionstyrelsens
återrapportering till regionfullmäktige.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-12



Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsstöd och Service



Verksamhetsberättelse 2016 IT-centrum



Verksamhetsberättelse 2016 Regionledningskontor och Verksamhetsnära
funktion

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

2016-12-09

RJL2016/3676

Förvaltningsnamn
Avsändare
Regiondirektören

Verksamhetsberättelse IT-centrum 2016
1. Sammanfattning
IT-centrum har 20 mål och mått fördelade över de fem perspektiven i det balanserade
styrkortet. 90% av målen är uppfyllda eller delvis uppfyllda, två mål har inte nått
måluppfyllelse. Det handlar om att IT-centrum inte nått målvärdet vad gäller att
incidenter avslutats inom rimlig tid, samt att antalet avslutade Synergiärenden inte varit
tillräckligt inom utsatt tid. Två mål som under året varit röda är på helåret nu gröna. Det
handlar om att IT-centrums sjukfrånvaro vänt neråt igen, och det ekonomiska resultatet
uppåt, 5,7 miljoner bättre än budget.
Under året har det varit stort fokus på samverkan i olika konstellationer, vilket inneburit
att det har bedrivits ett antal nationella, regionala och lokala projekt. Internt har ITcentrum fortsatt bedriva ett antal förbättringsprojekt med syfte att ytterligare förbättra
verksamheten, för att på så sätt möjliggöra ett utökat värde för kunderna. Det handlar t.ex.
om fortsatt fokus på ökad projekt- och arkitekturmognad, samt införande av
förvaltningsgrupper.
Sedan hösten 2015 har IT-centrum haft omfattande lokalproblem med ett flertal
evakueringar som följd. Under slutet av året flyttade hela IT-centrums verksamhet,
förutom den som finns på de tre sjukhusen, till friska lokaler.
Efterfrågan på IT-centrums tjänster har ökat under senaste åren, och detta har
accentuerats ytterligare under 2016. Detta är naturligtvis glädjande men också utmanande
– att hitta en rimlig balans mellan de ökande kraven och behoven från kunderna vs
motsvarande rimlig balans i antalet arbetsuppgifter för medarbetarna. I syfte att ännu
bättre kunna möta det ökande trycket, har IT-centrum under året haft stort fokus på att
rekrytera nya medarbetare i enlighet med budget.
Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått
2016-12-31 Andel

S:a

Antal mål som är uppfyllda
Antal mål som är delvis
uppfyllda
Antal mål som är inte
uppfyllda
Antal mål som kunnat
mätas
Antal mål som inte kunnat
mätas
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15

75 %

3

15 %

2

10 %

20
0

2016-12-09

Totalt antal mål
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20

Förändringar av resultat mellan 2016 och
2015

Antal
mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2015

(+)

9

56 %

Resultat är i nivå med 2015

(0)

2

13 %

Resultat är sämre än 2015

(-)

5

31 %

Antal resultat som kan jämföras

4

2. Medborgar- och kundperspektivet
Värdering av mål:

ej uppfyllt

delvis uppfyllt

uppfyllt

Resultatet 2016 är bättre än 2015 (+), Resultatet är i nivå med 2015 (0), Resultatet är sämre än
2015 (-), Måttet är nytt, kan ej jämföras (n)

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått
Systemmätetal
IT-dialoger

Kundnöjdhet

Oplanerade
driftavbrott med
kundpåverkan på
beredskapssystem

Mål
Genomförda IT-dialoger
med utvalda
verksamhetsområden
minst 2 gånger per år.
Minst 3,5 vid
genomförda
kundnöjdhetsmätningar
Uppgifter från loggar,
avvikelser, händelseanalyser. Minskade mot
2015 (16 st).

Resultat
2016-12-31
28

Grönt
24

Gult
17-23

Rött
<17

(+
)
4,1

11

Minst
3,5

<3,5
<3
men
(-)
>3,0
Max 4, <3
<3,0 /
avbrot men
månad
(+ t/tertial >1,3 /
)
månad

Samtliga mål och mått inom perspektivet har god måluppfyllelse. För att säkerställa en
god kunddialog på strategisk nivå har IT-centrum löpande IT-dialoger på direktörsnivå
med respektive verksamhetsområde. IT-centrum mäter ett samlat kundindex två gånger
per år, genom att samla alla de kundmätningar som gjorts de senaste 12 månaderna. Detta
inkluderar bl.a. kundservicemätning, avslutade projekt, genomförda utbildningar och ITkontaktträffar. Det samlade kundindexet blev högt, 4.1 på en 5-gradig skala.
Under året har det varit fortsatt stort fokus på samverkan i olika konstellationer, vilket
inneburit att det har bedrivits ett antal nationella, regionala och lokala initiativ och
projekt. Nationellt, inom ramen för Ineras Programråd, har det bland annat arbetats med
att tillgängliggöra de nationella e-hälsotjänsterna och att ta fram nya nationellt
efterfrågade tjänster. I regionen har IT-centrum t.ex. bidragit till att tillgängliggöra fler
informationsmängder i Journalen via nätet såsom tillväxtkurvan, och har även öppnat för
visning av mer information som till exempel anteckningar från psykiatrin.
Inom ramen för KGC (Kundgrupp Cosmic) slöts ett nytt kundgruppsgemensamt driftoch underhållsavtal för Cosmic. Avtalet har en struktur och innehåll som möter den
ambitionsnivå som uttrycks i avsiktsförklaringen som landstingsdirektörerna skrev under
2013. Sedan avtalet tecknades har KGC arbetat intensivt med att bl.a. ställa om
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kundgruppstrukturen så att den passar det nya avtalets krav och intentioner. Under året
har KGC också beslutat om vilka utvecklingssatsningar som ska göras under 2017. Det
handlar bl.a. om att koppla samman Cosmic med Pascal så långt det är möjligt, att
fortsätta arbetet med att processanpassa vårddokumentationen, samt att möjliggöra en
början till automatisering av utvalda kvalitetsregister.
Regionalt har det också bedrivits ett antal projekt och aktiviteter. Samarbetet inom
sydöstra sjukvårdsregionen, genom program eSPIR, har med kraft gått vidare och
ytterligare fördjupats under 2016. Arbetet med en gemensam samverkansmodell är en
viktig nyckel för programmets framgång. Ett av målen i programmet är att skapa
likriktning i nästkommande Cosmicmodul R8.1, där fokus under 2016 varit att planera för
införandet som kommer att ske hösten 2017. Andra projekt som eSPIR bedrivit under
2016 är t.ex. att elektroniskt stödja remissflödena mellan RJL, RÖ och LKL (eRemiss),
där remissflödena som krävs vid införandet av standardiserade vårdförlopp för vissa
cancerformer haft högsta prioritet. Ytterligare ett viktigt projekt syftar till att likrikta
informationen i den nationella patientöversikten, NPÖ, med målbilden att på så sätt
tillgängliggöra information som finns i respektive landsting/region.
Hösten 2015 genomfördes en förstudie i samverkan mellan RJL och RÖ med fokus på
vad det skulle innebära att byta system för hantering av remisser och svar inom medicinsk
service, d.v.s. att ersätta Evry Weadd ROS med Cosmic BoS. Förstudien resulterade i ett
förslag till tidplan, en uppskattning av kostnader och en riskanalys, och visade att bytet
skulle vara ett stort och omfattande arbete. I maj 2016 fick eSPIR uppdraget att
genomföra en verksamhetsanalys under hösten, som skulle föreslå vilka ändringar som
kommer att krävas i såväl verksamhetsprocesser som i IT-stödet för att en övergång till
Cosmic BoS skulle kunna vara möjlig. Arbetet har bedrivits med en bred verksamhetsförankring under hösten 2016, och beslut i ärendet kommer att fattas under april 2017.
Lokalt har det under året pågått flera Cosmicprojekt. Det projekt som ska införa Cosmics
operationsplaneringsmodul, Cosmic TM, har pågått med full kraft under hela 2016.
Operationsplaneringsmodulen ska användas av samtliga opererande kliniker i länet, och
omfattar även KBC, endoskopin och käkkirurgen. De berörda verksamheterna har varit
engagerade i workshopserier under året för att säkerställa att IT-stödet kan harmoniseras
tillfredsställande med verksamheternas önskade arbetsflöden. Integrationer har också
tagits fram mellan Cosmic och OP/IVA:s system Metavision, där det blivit mycket tydligt
att ICC (v.g. se nedan) är en nyckel i att uppnå en effektiv och säker integration mellan
två kärnsystem. Utrullning av Cosmic TM förväntas pågå till sommaren.
Under året har samarbetet med länets kommuner börjat ta fart. I nära samverkan med
länets kommuner och eUtvecklingsrådet har IT-centrum arbetat med etablering av
värdskap för kommunernas eArkiv. Upphandling av ett eArkiv har slutförts under hösten
och nu pågår installation och etablering av arkivet.
Under året har arbetet med att bygga regionens nya intranät pågått. Under hösten
lanserades utvecklingssiten, som ett första steg. Under 2017 fortsätter arbete med nyheter,
integration med dokumenthantering (Evolution) mm. Projektet genomförs i nära
samarbete med kommunikationsavdelningen och kansliavdelningen.
För att möta ökade krav på distanskommunikation har en ny infrastruktur för
videotjänster upphandlats och tagits i drift under 2016. Infrastrukturen ersätter i nuläget

161

2016-12-09

RJL2016/3676

tidigare externa tjänster, men ska framöver även användas för såväl fler administrativa
tillämpningar som kliniska möten.
På uppdrag av regionens folkhälsochef har det under året pågått ett arbete med att
digitalisera administrationen av de hälsosamtal som genomförs i regionen. Detta är idag
en tidskrävande manuell process, där digitaliseringen kommer skapa helt nya möjligheter.
Digitaliseringen omfattar såväl skapande av nya tjänster som integration med befintliga
tjänster hos Inera.
Kopplingar mellan regionens många IT-stöd, så kallade integrationer, är ett växande krav
och behov från verksamheten. Därför påbörjade IT-centrum under 2014 uppbyggnaden av
ett ICC, ”Integration Competency Center”, med uppgift att tillse att integrationer kan ske
på ett kvalitetssäkrat, återanvändbart och regiongemensamt sätt. ICC har under 2016
ytterligare utökat sitt åtagande. ICC arbetar nu med integrationslösningar inom såväl
administrativa flöden som flöden i kärnverksamheterna.
Den strukturerade satsningen som IT-centrum genomför inom arkitektur har gått vidare
under 2016. Detta år har arbetsprocesserna för IT-centrums arkitekter etablerats på allvar.
Alla förstudier, projekt eller uppdrag som har påverkan på arkitekturen bemannas nu med
en arkitekt, så att en arkitekturanalys kan utföras i enlighet med IT-centrums
utvecklingsprocess. Lösningsförslag från arkitekterna diskuteras sedan på regelbundna
arkitekturmöten. Syftet är att verka stödjande och rådgivande, samt att främja
standardisering och återanvändning av lösningar. Betyget är mycket gott från beställarna,
som specifikt nu löpande efterfrågar stöd från arkitekterna.
Även under 2016 har samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen inom strategi och
arkitektur fortsatt, med utgångspunkt i den regionala målbilden för eHälsa. Ett fokus i
detta arbete är framtagandet av en så kallad Stadsplan för arkitekturen. Syftet med
Stadsplanen är att skapa förutsättningar för gemensamma, standardiserade,
återanvändbara och kostnadseffektiva IT-lösningar, samt att stödja en långsiktigt god
infrastruktur och säker drift av IT-lösningarna. En mycket uppskattad samverkansdag
genomfördes i november, där alla arkitekter som är verksamma i Sydöstra
sjukvårdsregionen gästade Jönköping för att fördjupa samarbetet och diskutera
gemensamma arkitekturfrågor.
Under 2015 togs en regional handlingsplan fram i Sydöstra sjukvårdsregionen för att
gemensamt säkerställa god hantering av loggar. Som en konsekvens av detta har RJL
införskaffat logghanteringsverktyget LogPoint. Under 2016 har dels hantering av loggar
från infrastrukturkomponenter införts i LogPoint, dels har hantering av patientintegritetsloggar påbörjats. Detta projekt bedrivs i samverkan med andra Cosmiclandsting som
också använder LogPoint, och kommer att fortsätta under första halvåret 2017.
IT-centrums nationella driftansvar för delar av Ineras vårdtjänstutbud - Svenska
Biobankregistret, Svenska vaccinationsregistret, Pascal, samt Infektionsverktyget - har
under året hanterats med hög tillgänglighet och mycket hög kundnöjdhet.
Tillgängligheten till regionens IT-system mäts dels i antal oplanerade driftsavbrott med
kundpåverkan på beredskapssystem, dels i tillgängligheten till nätverket. Under året har
antalet oplanerade driftsavbrott varit 11 st och tillgängligheten på nätverket i princip
100%. Under årets sista veckor inträffade dock en större störning som skapade seghet i ca
10% av regionens datorer.
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I princip varje dag utsätts regionen för cyberattacker utifrån, men IT-centrums
säkerhetssystem har hittills stoppat dessa. IT-centrum har under året hanterat 5 incidenter
med s.k. cryptolocker som kommit in i nätverket. Dessa incidenter har hanterats utan
kundpåverkan, men har krävt relativt stora insatser internt på IT-centrum. Det nationella
och internationella säkerhetsläget har försämrats under året och kommer att ställa allt
högre krav framöver gällande övervakning och säkerhetshantering, samt på arkitekturen
på de system som installeras i regionen.
Efterfrågan på regionens Ascom-plattform har ökat högst väsentligt under året, och ITcentrum har därför arbetat intensivt med utbyggnad av plattformen i olika delar i
regionen. Ascom är en plattform som bland annat hanterar patientövervakning,
patientkallelsesystem i vården, personsökning via telefon (DECT), hjärt- och traumalarm,
samt överfalls- respektive fastighetslarm.
IT-centrum har under året fokuserat på att öka utbytestakten på befintlig utrustning i
regionen, något som tidigare behövt nedprioriteras p.g.a. resursbrist. Ett antal resurser har
under hösten arbetat dedikerat med att byta ut gammal utrustning, med målbilden att vara
i balans under nästkommande år.

3. Process- och produktionsperspektiv
Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått
Resultat
2016-12-31
34,2%

Systemmätetal
Minskad
skrivartäthet i
landstinget
Avtalstrohet
inköp

Mål
Minskande jämfört med
2015.

Incidenter
påbörjade inom
avtalad tid
Incidenter
avslutade inom
rimlig tid
Svarstider i
kundservice

95 % av rapporterade
93 %
incidenter påbörjade
inom avtalad tid (SLA)
Max 15 öppna incidenter 116 st
som är äldre än tre veckor
Svar inom utlovad tid på
90 % av samtalen.

85 %

Leveransprecisio
n beställningar

Minst 90 % leveransprecision, dvs utförda
inom avtalat lev.datum.
80 % av projekten ska
vara avslutade inom
utlovad tid.

95 %

Projekt avslutade
inom utlovad tid

Grönt Gult
<37,7 37,7
%
%

Rött
>37,7
%

90100%

80-90
%

<80%

95100%

90-95
%

<90%

0 st

1-15 st >15 st

90100%

80-90
%

<80%

90100%

80-90
%

<80%

Minst
80%

70-79
%

<70%

(+)
90 % av alla inköp.

96,1%
(-)

(n)

(n)
(+)

(n)
85 %
(-)

Inom process- och produktionsperspektivet är tre av målen inte uppfyllda, antalet
incidenter har inte påbörjats inom avtalad tid och inte heller avslutats inom rimlig tid,
samt svarstiderna i Kundservice har inte nått målvärdet fullt ut. Tillgänglighetsmålet
gällande svar i Kundcenter inom utlovad tid nås till 85% där målet är satt till 90%.
Främsta skälen till att måluppfyllelse inte nås, är väsentligt ökat antal samtal och
resursbrist i perioder med hög sjukfrånvaro.
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Under 2016 har IT-centrum besvarat 91% av alla samtal, ca 89 000 av totalt ca 97 600
samtal. IT-centrum har hanterat ca 21 300 incidenter och ca 14 600 förfrågningar rörande
regionens IT-system och applikationer. Kundservice Inköp har hanterat ca 12 000
inköpsbeställningar och lagerorder. Via tjänstekatalogen har ca 59 000 IT-beställningar
(en beställning kan innehålla flera tjänster) hanterats. Detta är en ökning med nästan 25%
mot 2015. Av 2016 års beställningar har 14% ett helt automatiserat utförandeflöde.
IT-centrum har haft ett nytt mått 2016 - antalet incidenter ska avslutas inom rimlig tid.
Det ska finnas maximalt 15 av dessa ärenden. Målet är medvetet mycket högt satt, ITcentrum har ett radikalt kundfokus och en uttalad ambition att bli Sveriges bästa ITavdelning senast vid utgången av år 2018, och då måste samtliga incidenter hanteras på
ett optimalt sätt för att tillförsäkra minsta möjliga negativa påverkan för kunderna. I
början av året låg ärendena på ca 140 st och vid årets slut 116, vilket fortfarande är alltför
många men trenden är tydligt bruten. IT-centrum arbetar med att ytterligare förbättra
uppföljningen av eskalerade incidenter, men har inte tillräckligt kunnat prioritera arbetet
med att stänga dem inom förvaltningsgrupperna med anledning av resursbrist. Under
hösten utsågs en så kallad incidentkoordinator, som bland annat ska tillse att incidenter
hanteras så skyndsamt som möjligt. Resursförstärkning inom verksamhetsområdet,
kopplat till hantering av incidenter, förväntas också ge positiv effekt under 2017.
Internt har IT-centrum bedrivit ett antal förbättringsprojekt med syfte att ytterligare
förbättra verksamheten, för att på så sätt möjliggöra ett utökat värde för kunderna. Ett
exempel är projekt ”På spåret” som hanterar införande av en struktur med tydligare
ledning och styrning av IT-centrums förvaltningsåtagande, för att på så sätt arbeta för att
IT-centrums förvaltningsarbete bedrivs utifrån det som bedöms vara mest värdeskapande
för kunderna. Detta arbete innebär bl.a. att arbetet bedrivs i olika förvaltningsgrupper där
man arbetar agilt (en form av Lean) i kortare tidscykler, så kallade sprintar, på några
veckor i taget. Under året har arbetet med intrimning av det nya agila arbetssättet pågått.
Flödesanalyser och genomgångar med respektive förvaltningsgrupp har sammanställts.
Aktiviteter baserat på genomförda analyser i syfte att effektivisera arbetet, skapa bra
flöden och en god arbetssituation för IT-centrums medarbetare, har startats under hösten.
Detta är den största förändring som IT-centrum genomlevt och därav kommer projektet
att fortleva även under hela 2017, för att säkerställa en god kvalitet och implementering
av IT-centrums förvaltningsarbete ur såväl ett kund- som medarbetarperspektiv.
IT-centrums projekt- och förvaltningskontors arbete kring att minska antalet samtidiga
projekt, för att därigenom åstadkomma snabbare genomförande av projekten, har nu
resulterat i ca 40 samtidiga projekt. Under året har det bedrivits sammanlagt 64 projekt
och 27 st har avslutats. Här finns dock svårigheter kring att minska antalet samtidigt
pågående projekt, då efterfrågan på IT-centrums tjänster är mycket stor och prioriteringen
mellan olika kunder ibland är svårhanterad.
Arbetet med att etablera de så kallade pullprint-skrivarna har under året fortsatt.
Drivkrafterna till detta är positiva miljöaspekter samt ökad patientsäkerhet, då utskrifter
endast skrivs ut då användaren står vid skrivaren och använder sitt SITHS-kort. Tekniken
har under året vidareutvecklats så att även mindre skrivare kan anslutas, vilket skapar fler
möjligheter att introducera tekniken på mindre enheter/kontor.
Under året har mycket arbete lagts ner på IT-centrums tjänstekomponenter inom
infrastrukturområdet, vilket är grunden för ändamålsenliga och säkra IT-tjänster med hög
tillgänglighet. IT-centrum har fortsatt att expandera serverparken med ca 1 server/dag och
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har nu runt 1 000 servrar. För att förbättra säkerhet och kontroll över dessa har ITcentrum under året arbetat med att få in dem i scheman för automatisk patchning av
operativsystem. Vid utgången av året var ungefär 50% av servrarna inlagda, vilket är en
dubblering jämfört med status vid årets början. Under 2017 kommer IT-centrum fortsätta
detta arbete. På databassidan har IT-centrum, förutom löpande arbete, konsoliderat och
avvecklat gamla miljöer.
I början av året genomfördes en ny upphandling av regionens WAN-förbindelser där
Telia åter valdes som leverantör. Under 2016 har åtta brandväggar uppgraderats. Antalet i
kombination med att de är centrala punkter i nätverket, medförde att detta var en komplex
och viktig uppgift. Lokalproblemen som IT-centrum haft under året och som medfört ett
antal lokalflyttar, har också medfört en hel del arbete i form av design och
implementation av nätverkslösning för IT-centrum, vilket varit relativt komplicerat som
följd av att IT-centrum är just IT-centrum.

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått
Systemmätetal
Andel synergiärenden stängda
inom 60 dagar.
Kontinuerlig
verksamhetsutveckling

Mål
90% av synergiärendena ska vara
stängda inom 60 dagar.
Uppföljning av
processvärderingar.
Ökande jämfört med
2015 (7,7)

Resultat
2016-12-31
64%

Grönt Gult
Minst 80-89
90%
%

Rött
<80%

Minst
90%

<80%

(-)
8,8

80-89
%

(n)

Målet gällande andelen stängda synergiärenden inom 60 dagar har inte uppnåtts. För att
komma till rätta med detta har uppföljningsansvaret fördelats till incidentkoordinatorn.
Detta förväntas höja medvetenheten i såväl förvaltningsgrupper som ledning.
Som ett mätetal mot det strategiska målet ”Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa
IT-avdelning” formulerades ett nytt mål för 2016, ”Kontinuerlig verksamhetsutveckling”.
IT-centrum arbetar processinriktat i enlighet med processerna i det ISO-certifierade
ledningssystemet Vägvisaren. Utvärderingen av processerna är tydligt ökande jämfört
med 2015, från 7.7 till 8.8, vilket indikerar att IT-centrum löpande förbättrar sina
processer när så behövs.

5. Medarbetarperspektiv
Tabell 5: Redovisning av resultat för mål och mått
Systemmätetal
Mål
Medarbetarsamtal Minst 90 % av alla kvinnor
och män ska ha
medarbetarsamtal.
KompetensMinst 90 % ska ha en
utvecklingsplan
dokumenterad kompetensutvecklingsplan.
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Resultat 201612-31
Totalt 97,8 %
Kvinnor 92,1%
Män 100 %
Totalt 90,8 %
Kvinnor 88 %
Män 92,2 %

Grönt Gult Rött
Minst
<50%
90 %
(+)
Minst
90 %
(+)

<50%

2016-12-09

Personalhälsa

Sjukfrånvaron för kvinnor
och män ska inte öka i
jämförelse med samma
period föregående år.
2015: Kvinnor 6,7%, män
3,2%, totalt 4,4%.
Uppföljande
Minst 90% ska ha
medarbetarsamtal uppföljande
medarbetarsamtal på
årsbasis.
Utvärdering av
Centrumövergripande
medarbetarsamtal medelbetyg >3,5 på
årsbasis.
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Totalt 4,4 %
Kvinnor 6,8 %
Män 3,1 %

Max
4,4 %

(0)
98%

Minst
90 %

<50%

>3,5

<3

(-)
4,67
(+)

Samtliga mål och mått inom perspektivet har god måluppfyllelse. Trenden med ökade
sjuktal har brutits och sjuktalen har gradvis sjunkit från sommaren och fram till årsskiftet.
IT-centrum ligger nu på en total sjukfrånvaro på 4,4%. Skillnaden mellan män och
kvinnor består, men kvinnornas sjuktal har dock sjunkit mer än männens. IT-centrum
arbetar vidare med analys av sjukfrånvaro per enhet och samarbetar med AME då behov
av stöd uppstår. Rehabiliteringen av långtidssjukskrivna har varit framgångsrik och är en
viktig orsak till att sjuktalen sjunkit.
IT-centrums långvariga och mycket resurskrävande och störande problem med lokaler är
nu löst. Under hösten flyttade hela IT-centrum, förutom den verksamhet som bedrivs på
de tre sjukhusen, in i friska lokaler på Datorgatan 1 i Huskvarna. Förberedelserna inför
flytten var noggranna och enormt tidskrävande. Flytten som genomfördes på en helg,
avlöpte utan problem. Redan efter några timmar var verksamheten i full gång.
Medarbetarna har varit mycket positiva till både flytten och de nya lokalerna.
Under hösten har regionen genomfört en medarbetar- och säkerhetsenkät. IT-centrum har
under slutet av året påbörjat arbetet med att analysera resultatet. Detta analysarbete
kommer att fortsätta in i 2017 och kommer under våren att generera i en handlingsplan,
med tidssatta aktiviteter inom identifierade förbättringsområden.
Efterfrågan på IT-centrums tjänster har ökat under senaste åren, och detta har
accentuerats ytterligare under 2016. Detta är naturligtvis glädjande men också utmanande
– att hitta en rimlig balans mellan de ökande kraven och behoven från kunderna vs
motsvarande rimlig balans i antalet arbetsuppgifter för medarbetarna. I syfte att ännu
bättre kunna möta det ökande trycket, har IT-centrum under året haft stort fokus på att
rekrytera nya medarbetare i enlighet med budget (netto +11 tillsvidareanställda jämfört
med 2015). Dessutom också fokus på konsultväxlingar där så bedömts möjligt och
långsiktigt klokt.

6. Ekonomiskt perspektiv
Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått
Systemmätetal
Ekonomi i balans

Mål
Inte överstiga intäkt eller
budget.
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Resultat 201612-31
5,7 mnkr

Grönt Gult Rött
(+)

2016-12-09

Övertid

Benchmarking
mot andra
landsting,
IT-kostnad
- som del av
omslutning
- per anställd
- per invånare

Totalt övertidsuttag ska
inte överstiga 2000 timmar
på årsbasis.
Inget av de tre nyckeltalen
ska överstiga den översta
kvartilen i Sverige.
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1 765 timmar
(+)
Ett nyckeltal
överstiger den
översta
kvartilen i
Sverige.

All
uppfyllda

Två
uppfylld
a

Ett
eller
inget
uppfyllda

(0)

Mätetalet ekonomi i balans uppfylls. Resultatet är 5,7 miljoner kronor bättre jämfört med
budget (se kommentarer under rubrik 6.1). Uttag av övertid är något lägre jämfört med
2015 och överstiger inte målvärdet. Support av system/applikationer som definierats som
beredskapssystem innebär ibland insatser utanför ordinarie arbetstid. För benchmarkingen
är det nyckeltalet ”IT-kostnad som del av omslutning” som precis överstiger översta
kvartilen. IT-centrum har samma andel av omslutningen som 2015, men några andra
regioner/landsting har sänkt sin andel.

6.1 Resultat
Tabell 7: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal)
Utgiftsområde

Ersättning tom
2016-12-31 (+)

Netto kostnad tom
2016-12-31 (-)

Allmän service

86,4

-87,7

Avvikelse tom
2016-12-31
(budget-utfall)
+5,7

Resultat
helår 2015
-3,3

I samband med övergång till den nya ekonomistyrningsmodellen uppkom en differens på
7 miljoner kronor. Enligt överenskommelse med Regionledningskontoret/ekonomi
hanterades detta genom att budgeten för 2016 sattes till -7 miljoner kronor. Det innebär
att resultatet är 5,7 miljoner kronor bättre än budget.
IT-centrums lokalproblem har inneburit flyttkostnader, produktionsbortfall och
iordningställande av lokaler på Östra Storgatan och Datorgatan. För 2016 är
merkostnaden för detta 3,3 miljoner kronor. Område nätverk visar ett överskott på 4
miljoner kronor. Växling av kompetens och pensionsavgångar har gjort att IT-centrum
tappat fart och inte hunnit med den planerade livscykelhanteringen av nätverket fullt ut.
Även arbete med avtal- och licenshantering har tagit mycket tid under 2016 och därför
har inte planerade insatser hunnits med. Det finns även ett överskott inom telefoni med
6,8 miljoner kronor. Kostnaden för serviceavtalen har sänkts, vilket beror på en
modernare telefoniplattform som ger lägre kostnad för serviceavtalen. Under 2016 har det
även varit mindre oförutsedda händelser som t.ex. åska och därmed mindre kostnader än
vanligt. Det nya avtalen för abonnemangskostnader och samtalsavgifter för fast telefoni
innebär lägre kostnader jämfört med innan.
Med anledning av den kraftigt ökande efterfrågan av IT-centrums tjänster senaste åren
har IT-centrums egna medarbetare inte räckt till för att täcka behoven av utveckling,
förvaltning, drift och support av IT-lösningarna. IT-centrum har därför haft behov av att
anlita externa konsulter för att kunna leverera utifrån beställarnas behov. IT-centrum har
emellertid även fokuserat på konsultväxling där så bedömts möjligt. Under åren 20162017 är målbilden att 18 externa konsulter ska ersättas med anställda. 12 av dessa är
genomförda under 2016. Det kommer fortfarande finnas behov av konsulter för att bland
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annat bidra med spetskompetens eller för att täcka upp tillfälliga behov och
sjukskrivningar. Utöver det finns det även behov av systemleverantöres konsulter, då den
kompetensen inte kan besittas av IT-centrum enligt gällande avtal.

6.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Nu när personalen som tidigare var placerad på Rosenlund har samlats på Datorgatan i
lokaler med god arbetsmiljö räknar IT-centrum med att komma tillrätta med kostnader
som är kopplade till lokalproblemen. Målsättningen är att det inte ska finnas extra
kostnader kopplat till lokalerna fr.o.m. 2017 och därmed kommer ekonomin vara i balans.

IT-CENTRUM

Helena Glemdal Bergkvist
IT-direktör

Eva Astliden Milton
Controller IT
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Regionledningskontoret

Avsändare
Regiondirektören

Verksamhetsberättelse 2016 för Regionledningskontor och Verksamhetsnära
funktion
1. Sammanfattning
Rapporten omfattar Regionledningskontorets verksamheter och Verksamhetsnära
funktion.
Året har präglats av arbete med:
- ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” med satsningar på hälsa,
primärvård. Samtidigt pågår arbetet med kostnadsminskningar inom somatisk
vård. Målet är personcentrerad vård med goda resultat till lägre kostnader.
- Sverigeförhandlingen med höghastighetsjärnväg, där tre stationslägen föreslagits
till länet.
- Beslut och igångsättande av verksamhet för asylsökande och integration med
finansering av flyktingmedel.
- Handlingsplaner och webverktyg för Regional utvecklingsstrategi (RUS).
- Förberedelser för regionförstoring, vilket sedan november inte längre är en
aktuell fråga.
- Rätt använd kompetens (RAK) och heltid som norm.
- Översiktsplan och kommande investeringar på Länssjukhuset Ryhov.
- Planering inför 2017 och framåt.
Antalet faktiska årsarbetare i genomsnitt uppgår efter 2016 till 239,6 varav 92,5
tillhör Regionledningskontoret och 147,1 Verksamhetsnära funktion. Ökningen
( ca 15 årsarbetare) jämfört med föregående år beror i huvudsak på
omställningseffekter i samband med den förändrade sjukvårdsorganisationen.
Sammantaget redovisar Regionledningskontoret och Verksamhetsnära funktion
ett ekonomiskt resultat på 12,1 miljoner kronor.
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Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått
2016-12-31 Andel

S:a

Antal mål som är uppfyllda
Antal mål som är delvis
uppfyllda
Antal mål som är inte
uppfyllda
Antal mål som kunnat
mätas
Antal mål som inte kunnat
mätas
Totalt antal mål

2

20 %

3

30 %

5

50 %

10 100 %
10

Förändringar av resultat mellan 2016 och
2015

Antal
mål Andel av måtten

Resultat är bättre än 2015

(+)

6

60 %

Resultat är i nivå med 2015

(0)

-

-

Resultat är sämre än 2015

(-)

4

40 %

10

100 %

Antal resultat som kan jämföras

Avtalstrohet, upprättade kompetensutvecklingsplaner och sjukfrånvaro ska
fortsättningsvis analyseras och följas för att uppnå en förbättring.

2. Medborgar- och kundperspektivet
Till följd av förändringar i politisk organisation och verksamhetsorganisation har
implementeringen av nya administrativa rutiner fortsatt. Digitaliseringsprocessen
för politiska handlingar fortlöper och där har regionen under 2016 gått över till att
använda Evolution för ärendeskrivning och kallelser. Efter politiskt beslut har
även en översyn gjorts av hur regionfullmäktiges möten produceras, vilket
medfört ny utrustning och rutiner, som kommer att implementeras och införas vid
fullmäktiges sammanträde i februari 2017.
Fortsatt utveckling har skett av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Stöd och behandling
via nätet ökar tillgängligheten då patienten kan genomföra behandlingen när och
var det passar dem bäst. I Region Jönköpings län har 390 patienter fått KBTbehandling via internet under 2016. I Journalen via nätet har informationsmängder
från habiliteringscentrum, kurator och psykologer samt från psykiatriska
klinikerna tillkommit under året.
Utveckling av webbtidbok pågår tillsammans med regionens vårdcentraler enligt
ett basutbud där invånare ska erbjudas att boka akuta och planerade besök till
enheternas olika professioner.
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I arbetet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har Hälsocafé,
initierats. En verksamhet för patientföreningar och övriga intressenter som ska
stötta varandra i en hälsofrämjande verksamhet. Det drivs av volontärer med stöd
från Qulturum. En pilotverksamhet som påbörjats och haft ett antal uppskattade
träffar är Hjärtats hus, en verksamhet där personer som har eller haft en
cancersjukdom och deras närstående bjudits in till samtal och socialt umgänge.
Regionens organisation av den kraftiga flyktingtillströmningen till länet har
övergått från att hantera en akutsituation till en mer långsiktig planering av
integrationsprocessen. Ca 50 projekt har startat under 2016 med finansiering ur
statliga medel. Bland mycket annat har fyra hälsokommunikatörer anställts som
ska fungera som en brygga mellan olika kulturer och flera integrationsprojekt,
bland annat inom kultur, har kommit i gång. Därtill har flera insatser skett i
samverkan med näringslivsaktörer och civilsamhället.
I Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg fick vår region tre stationslägen.
2015 års intensiva arbete med nyttoberäkningar och samverkan mellan region och
kommuner fick utdelning med stationslägen i Tranås, Jönköping och Värnamo.
Medel inom regional utveckling har fördelats till många olika projekt, bland annat
ett stort antal näringslivsutvecklande projekt. Arbetet med den Regionala
innovationsstrategin är igångsatt liksom forskningssamarbete med JU i utveckling
av en KK-miljö. Med ökade forskningsanslag till länet stärks näringslivsutvecklingen.
Bredbandsutveckling är viktigt för näringslivets utveckling och länets
attraktionskraft. Ett arbete pågår med en ny bredbandsstrategi och
bredbandssamordnare som besöker länets kommuner och andra berörda aktörer.

3. Process- och produktionsperspektiv
Satsningen ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård” pågår. Stora
insatser görs i satsningen på ”Primärvården är basen”, ”Hälsa för livet” samt
”Kroniska sjukdomar”.
Utveckling av studierektorsorganisationen ST (SRO) med länsgemensam
studierektor/er inom varje specialitet, under ledning av Futurum, har pågått under
hela 2016. För närvarande finns ST-studierektorer inom 17 specialiteter
Arbetet fortlöper med att organisera VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning)verksamheten och samverka med verksamhetsområden, kliniker/vårdcentraler,
centrala personalavdelningen och aktuella lärosäten. Under 2016 har detta
omfattat ca 9 000 studentveckor.
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Förberedelser pågår i samverkan mellan regionledningskontorets avdelningar med
införande av ledningssystem, nytt intranät samt utveckling av Evolution. En
regionövergripande funktion för analys och statistik utvecklas. Ledningssystem
fortsätter utvecklas. Under året har det varit fokus på uppföljning av
verksamhetsområdenas verksamhetsplaner och de kostnadsminskningar som
planerats inom somatisk vård. IT-verktyget Stratsys har köpts in till regionen som
stöd för verksamhetsplanering och uppföljning. Ytterligare användningsområden i
Stratsys kopplat till regionens ledningssystem kommer att utvecklas under 2017.
Ett program för Hållbar utveckling för perioden 2017- 2020 har tagits fram.
Framgångsfaktorn Social hållbarhet har tillkommit.
Ny internationell policy fastställdes med målsättning att arbeta
mer systematiskt med internationalisering inom alla
områden.
Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått
Systemmätetal
Avtalstrohet inköp (%)
 Regionledningskontor
Avtalstrohet inköp (%)
 Verksamhetsnära funktion

Mål

Resultat
201612-31

Jmf
föreg.
år
Grönt

90%

62,7 %

(+)

90 % - 80-89 % 0-79 %

90%

75,8%

(+)

90 % - 80-89 % 0-79 %

Gult

Rött

Avtalstroheten når inte målet. Jämfört med föregående år har dock en successiv
förbättring skett inom båda verksamhetsområdena. Det kvarstår fortfarande några
leverantörer att teckna avtal med samtidigt som det i flera fall saknas relevans för
avtal (t ex SCB, NUTEK m fl).

4. Lärande- och förnyelseperspektiv
I arbetet med Regional utvecklingsstrategi (RUS) tillsammans med många aktörer
i länet har under året ”Utveckling i Jönköpings län” lanserats. En helt ny
webbplats som ger en samlad bild av utvecklingen i länet – inte bara inom vår
organisation - utan i hela länet.
Projektet att införa KPP som verktyg för fokusering kring vårdens
kvalitetsbristkostnader pågår. För ortopediverksamheten har material skickats in
till SKL under 2016, för vidare analys, och materialet från regionen håller god
kvalitet. En svårighet är dock att korrekt fånga läkemedelskostnader per patient.
Arbetet har under 2016 fortsatt med fler kirurgiska specialiteter.
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Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade
sjuksköterskor – RIU – har startats.
Inom området för patientsäkerhet har en ny strategi tagits fram för Region
Jönköpings Län. ”Gröna korset”, en metod för att uppmärksamma
patientsäkerhetsrisker och vårdskador på sjukhusen, har implementerats. Vidare
har NEWS införts, en metod för att tidigt upptäcka och agera vid en försämring av
patientens tillstånd.
Regionen är initiativtagare till ett nätverksforum för ärende- och
dokumenthantering för systemet Evolution. I nätverket ingår nationella
myndigheter/motsvarande som Riksgälden, riksdagskansliet med flera.

5. Medarbetarperspektiv
Tabell 3: Redovisning av resultat för mål och mått
Mål

Resultat
2016-1231

90 %

86,8 %

(-)

90 % -

75-89% 0-74%

Andel medarbetarsamtal (%)

Verksamhetsnära funktion

90 %

85,9 %

(+)

90 % -

75-89% 0-74%

Kompetensutvecklingsplan (%)

Regionledningskontor

90 %

70,8%

(-)

90 % -

75-89% 0-74%

Kompetensutvecklingsplan (%)

Verksamhetsnära funktion

90 %

83,4%

(+)

90 % -

75-89% 0-74%

Systemmätetal
Andel medarbetarsamtal (%)

Regionledningskontor

Jmf
föreg
år
Grönt

Gult

Personalhälsa sjukfrånvaro (%)

Regionledningskontor

2,0 %

2,4 %

(-)

Personalhälsa sjukfrånvaro (%)

Verksamhetsnära funktion

2,9 %

3,4 %

(-)

Rött

Andelen genomförda kompetensutvecklingsplaner inom Regionledningskontoret
är fortsatt låg. Denna aktivitet bör följa den positiva utvecklingen avseende
medarbetarsamtal. Det har påtalats vikten av att i personalsystemet Heroma
registrera in båda aktiviteterna och inte bara själva medarbetarsamtalet.
Sjukfrånvaron har under 2016 överskridit målvärdena (föregående års värden).
Frånvaron är dock fortfarande låg och inget anmärkningsvärt har framkommit.
Regionens medarbetar- och säkerhetskulturundersökning har genomförts och
projektet heltid som norm pågår. Projekt finns även för Rätt använd kompetens
och olika modeller prövas i verksamheterna.
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Hälsofrämjande arbete och insatser för att minska sjukfrånvaro pågår. Under 2016
har arbetet med att forma gemensamt utbud och arbetssätt för friskvårdsteamet
fortsatt. Satsning på upprustning av utrustning och lokaler har genomförts.
Arbetsmiljöenheten och Friskvårdsteamet har dessutom implementerat ett nytt
verksamhetssystem som nu är i drift. Arbetsmiljöenhetens verksamhetskokaler i
Jönköping har sanerats på grund av risk för byggnadsrelaterad ohälsa.
Upphandling av förmånscyklar till regionens anställda har genomförts under året.

6. Ekonomiskt perspektiv
Tabell 4: Redovisning av resultat för mål och mått

Systemmätetal
Ekonomi i balans (mnkr)

Regionledningskontor
Ekonomi i balans (mnkr)

Verksamhetsnära
funktion

Resultat
2016-1231

Jmf
föreg
år

0 eller
högre

9,0

(+)

0 eller
högre

3,1

(+)

Mål

Grönt
Målet
nått

Målet
nått

Gult
Neg
avvikelse 01%

Rött
Neg
avvikelse
större än
1%
Neg
Neg
avvikelse 0- avvikelse
1%
större än
1%

6.1 Resultat
Tabell 5: Ekonomisk översikt (miljoner kronor, en decimal)
Verksamhetsområde

Ersättning tom
2016-12-31 (+)

Regionledningskontor
Verksamhetsnära
funktion

Finansiering
genom anslag
178,2

Summa

Netto kostnad
tom 2016-12-31
(-)
80,3

Avvikelse tom
2016-12-31
(budget-utfall)
+9,0

Resultat
helår 2015

176,2

+3,1

-0,8

256,5

+12,1

+4,6

+5,4

Inom Verksamhetsnära funktion redovisas för 2016 ett resultat på 3,1 mnkr.
Överskottet förklaras huvudsakligen av ej förbrukade anslag inom
folkhälsoarbetet, intäktsöverskott avseende läkemedel och sålda tjänster samt ej
förbrukade asylmedel. Det totala administrativa sparmålet (3,0 mnkr på helår
inkluderande regionledningskontoret) har fördelats till Verksamhetsnära funktion
med 1,4 mnkr. De relativt nya verksamheterna inom Futurum (läkarutbildning och
VFU-ansvar) har inte fullt ut budgetreglerats men kostnaderna för detta har
kunnat inrymmas inom ordinarie budgetram.
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Inom regionledningskontorets verksamheter redovisas ett resultat uppgående till
9,0 mnkr. Förklaringen till detta är främst:








Ett antal vakanta tjänster har tillsatts under andra halvåret.
Kostnadsmässigt har dessa tjänster då inte fått helårseffekt.
Projektverksamhet inom Regional utveckling har hittills genererat högre
intäkter än budgeterat.
Lägre externa tjänsteköp än planerat.
Stor återhållsamhet med hänsyn till utlagt administrativt sparmål.
Nya externa bidrag (t ex från Tillväxtverket)
Intäktsförda asylmedel har inte utnyttjats fullt under året.
Noterbart är att verksamheten inom regionledningskontoret redovisar en
minskad nettokostnad på nominellt 5 mkr jämfört med år 2015

Det administrativa sparmålet har efter analys fördelats med 1,1 mnkr till
regionledningskontorets verksamheter från 2016. För 2017 fördelas efter
uppföljning och analys av övergång till regionen ytterligare sparmål (1,0 mnkr)
till den regionala utvecklingsavdelningen. Samtidigt tillförs kansliavdelningen 0,7
mnkr för en handläggare av patientfrågor. Dessutom omdisponeras 0,5 mnkr
centralt för utvecklings- och utredningsaktiviteter.
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Johnny Nilsson
Controller
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Anknytningsavtal avseende sydöstra
sjukvårdsregionen till regionalt avtal om
läkarutbildning och forskning för Östergötland
– RALF 2015
Diarienummer: RJL 2017/415
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner anknytningsavtal avseende Sydöstra
sjukvårdsregionen till Regionalt avtal om läkarutbildning
och forskning för Östergötland (RALF 2015).
Sammanfattning
Anknytningsavtal avseende Sydöstra sjukvårdsregionen till
Regionalt avtal om läkarutbildning och forskning för
Östergötland (RALF 2015) tecknas i syfte att långsiktigt skapa
en gemensam struktur för ALF-medlens användning, som
främjar hög effektivitet och kvalitet avseende läkarutbildning,
klinisk forskning och omsättning av ny kunskap och
innovationer i praktisk sjukvård.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-12
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
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Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr
Regionstyrelsen

Anknytningsavtal till Regionalt avtal om
läkarutbildning och forskning (RALF
2015)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner anknytningsavtal avseende Sydöstra sjukvårdsregionen till
Regionalt avtal om läkarutbildning och forskning för Östergötland (RALF
2015).

Sammanfattning
Anknytningsavtal avseende Sydöstra sjukvårdsregionen till Regionalt avtal om
läkarutbildning och forskning för Östergötland (RALF 2015) tecknas i syfte att
långsiktigt skapa en gemensam struktur för ALF-medlens användning, som
främjar hög effektivitet och kvalitet avseende läkarutbildning, klinisk forskning
och omsättning av ny kunskap och innovationer i praktisk sjukvård.

Information i ärendet
Parter i anknytningsavtal till 2015 års RALF-avtal för Östergötland är
Linköpings universitet, Region Östergötland, Region Jönköpings län och
Landstinget i Kalmar Län.
I arbetet med anknytningsavtalet har verksamhetschef och medarbetare på
Futurum företrätt region Jönköpings län och avstämning har gjorts med
Regionledningskontoret.
Anknytningsavtalet ansluter genom RALF-avtalet till det nationella avtalet mellan
svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF), vilket undertecknades
den 11 september 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2015.
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Parterna har under en lång följd av år bedrivit samarbeten kring frågor av
betydelse för hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen och för de
utbildningar och den kliniska forskning som bedrivs vid universitetet.
Av särskild betydelse för tillkomsten av detta avtal är parternas erfarenheter av
såväl verksamhetsförlagd praktik för läkarstudenterna vid universitet som
utveckling av klinisk forskning samt det beslut riksdagen fattat beträffande
utbyggnaden av läkarutbildningen vid universitet, i förening med tillkomsten av
2014 års nationella ALF-avtal. Anknytningsavtalet har också sin grund i de
samarbetsavtal rörande decentraliserad läkarutbildning som Universitetet och RÖ
den 19 maj 2014 tecknat med RJL respektive LKL – i sistnämnda fall även med
Linnéuniversitetet som part.
Parternas syfte är att långsiktigt skapa en gemensam struktur för ALF-medlens
användning som främjar hög effektivitet och kvalitet avseende läkarutbildning,
klinisk forskning och omsättning av ny kunskap och innovationer i praktisk
sjukvård. Genom anknytningsavtalet överenskommer parterna om ett nära
samarbete inom gemensamma verksamhetsområden avseende forskning,
utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården.
Genom anknytningsavtalet berörs tre samverkansnivåer mellan Universitetet och
skilda sjukvårdsenheter hos sjukvårdshuvudmännen – upplåten enhet, RALFenhet och enhet för universitetssjukvård.

Ledningssamverkan
För återkommande samråd på myndighetsnivå inrättas samverkansrådet RALF
SÖ. Rådet inrättas under 2017 och sammanträder en till två gånger per kalenderår.
Rådet utgörs av sjukvårdshuvudmännens region- eller landstingsråd, rektorerna
för Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Jönköping University samt
vardera en ledande tjänsteman.
Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län har rätt att vardera utse två
personer att delta som ledamot av LUFU - ledningsgruppen för
universitetssjukvårdens forskning, utveckling och utbildning respektive till
underliggande rådsorgan.

Ekonomiska spelregler
Parterna ska i sitt samarbete eftersträva principen om intäkts-/kostnadsneutralitet
innebärande att ingen till part hörande verksamhet utan särskilt medgivande ska få
övervältra sina kostnader på övriga parter eller beröva dessa intäkter. Beträffande
gemensamt initierade och bedrivna projekt delas uppkommande kostnader lika
mellan parterna, där annan överenskommelse inte träffats. Vidare ska, så långt är
möjligt med hänsyn till för part gällande författningsenliga förutsättningar,
eftersträvas ett affärsmässigt förhållningssätt mellan parterna. Avtal och andra
överenskommelser ska utformas som uppdrag eller avtal om offentlig
resurssamordning där detta är tillämpligt.
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Övriga introduktionsvillkor
Beträffande utbildningslokaler och de utrustningsbehov som är knutna till dessa
förbinder sig Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län att följa och
tillämpa de motsvarande villkor som gäller för Region Östergötland. Det innebär
bl a att tillhandahålla lokaler för undervisning, inkluderande föreläsningssalar och
grupprum som möjliggör distansföreläsningar och gruppdiskussioner, tillgång till
kliniska undervisningsavdelningar för interprofessionell träning, samt kliniskt
träningscentrum med adekvat utrustning. Universitetet ansvar för sin del för
uppkomna driftkostnader inom ramen för de hyresavtal som parterna ingår.
Universitetsbiblioteket tillhandahåller vid dessa fyra campi såväl fysiskt som
digitalt tillgängliga biblioteksresurser.
Parterna är överens om att beträffande såväl etablerade samrådsgrupper inom
olika verksamhetsområden med deltagande från universitetet och Region
Östergötland ska upplåtas för deltagande av medarbetare i Region Jönköpings län
och Landstinget i Kalmar län. Samma princip ska vara vägledande vid bildande av
nytillkommande samråds- och arbetsgrupper i frågor av för parterna gemensamt
intresse.

Genomförande
Parternas intention med detta avtal är att det senast 2021 ska kunna ersättas med
ett gemensamt förhandlat och tecknat nytt RALF-avtal för hela sydöstra
sjukvårdsregionen.

Uppföljning
Uppföljning av progressionen i parternas samarbeten ska ske med avstämning i
LUFU två gånger per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13
Anknytningsavtal avseende Sydöstra sjukvårdsregionen till regionalt avtal om
läkarutbildning och forskning för Östergötland (RALF 2015)
Avtal om läkarutbildning

Beslut delges
Futurum
Regionledningskontoret; HR, Folkhälsa och sjukvård samt Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Boel Andersson-Gäre
Verksamhetschef Futurum
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§ 29

Budgetdirektiv 2018 med flerårsplan för 20192020
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas
arbete med budget med verksamhetsplan 2018 samt
flerårsplan 2019-2020
Sammanfattning
Regionledningskontoret redovisar förslag till direktiv för
regionstyrelsens och nämndernas arbete med budget med
verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020. I ärendet
redovisas finansiella förutsättningar, hur budgetförslagen ska
utformas samt tidplan för budgetprocessen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna återkommer i
ärendet vid styrelsens sammanträde.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
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Regionledningskontoret
Ekonomi
Regionstyrelsen

Direktiv för regionstyrelsens och
nämndernas arbete med budget med
verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan
2019-2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete med budget
med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020

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

Information i ärendet
Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag
till budget, regionstyrelsens arbetsutskott tillsammans med regionråd och
gruppledare utgör budgetberedning. Föreliggande direktiv lägger fast
inriktning och tidplan för arbetet i styrelsen och nämnder med förslag till
budget med verksamhetsplan för 2018 samt flerårsplan 2019-2020.
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Planeringsförutsättningar
Budgetarbetet ska utgå från regionens vision, värderingar och sex
utgångspunkter. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt
styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv
utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dessa.
Inom vissa områden, där regionen är en av flera aktörer som påverkar
måluppfyllelsen, formuleras inriktningsmål i stället för systemmätetal.
I Budget med verksamhetsplan 2017 samt flerårsplan 2018-2019 för Region
Jönköpings län finns sex utgångspunkter som ligger till grund för strategiska
mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas olika
perspektiv samt inriktningsmål för det gemensamma arbetet i länet. Fem av
utgångspunkterna avser ändamålsenlig verksamhet. Den sjätte
utgångspunkten avser vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten
ska tryggas på lång sikt.
Finansiella förutsättningar
Utgångspunkten avseende finansiellt mål är ”Region Jönköpings län arbetar
för en hållbar utveckling inom områdena social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet.”
För att på lång sikt trygga verksamhetens finansiering, ska över en tidscykel
om tio år ett ekonomiskt resultat nås, som innebär att investeringar kan
finansieras med egna medel. Den demografiska utvecklingen kommer att ge
regionen utmaningar vad gäller såväl verksamhet som finansiering.
I budget för 2017 med flerårsplan 2018-2019 redovisas att egenfinansiering
av investeringar har uppnåtts för perioden 2004-2014. Under denna period har
investeringsnivån legat på i genomsnitt 350 miljoner kronor. Nästa period för
avstämning av egenfinansiering är uttalad att omfatta 2015-2025. Under
denna period kommer investeringsnivån att i genomsnitt ligga på en betydligt
högre nivå, sannolikt dubbelt så hög som under den förra.
Årets resultat 2015 och 2016 översteg budgeterat resultat. Dessa båda års
resultat ger tillsammans ett positivt utgångsläge med 513 mnkr i
egenfinansieringsutrymme som inte tagits i anspråk ännu. Därmed är
förutsättningarna att klara den höga nivån på investeringsutgifter som
regionen har planerat för de närmsta åren bättre.
Utgångspunkten för de finansiella förutsättningarna i budgetarbetet för 2018
och framåt är den budget och plan som finns i fullmäktiges beslut från
november 2016. Planen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings
skatteunderlagsprognos från augusti 2016. Det har kommit flera prognoser
sedan dess och det kommer att ges nya signaler under budgetarbetets gång.
Utvecklingen av skatteunderlaget, statsbidrag m.m. kan komma att påverka
förutsättningarna för regionens budget såväl positivt som negativt.
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Budgetberedningen har att följa detta under budgetarbetet och vid behov
anpassa processen.
Tabell: Egenfinansiering av investeringar – budget och plan för 2017-2019 (nov 2016)
Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

Resultat

392

316

170

180

30

Avskrivningsmedel

369

386

400

425

450

Egna medel

761

702

570

605

480

Investeringar

-338

-613

-822

-889

-1045

423

89

-252

-284

-565

Brist(-)/sparande

För att målet om egenfinansiering under perioden 2015-2025 ska uppnås
behövs en resultatnivå under ett antal år som är högre än de som finns i
flerårsplanen 2018-2019. Av beslutad budget 2017 med flerårsplan 20182019 framgår att en strategi ska tas fram som möjliggör att egenfinansiering
för perioden som helhet uppnås. Från och med 2019 behöver resultatnivån
anpassas bättre till den höga investeringsnivån vilket påverkar utrymmet för
verksamhetens nettokostnader. Även det faktum att avskrivningskostnaderna
ökar i takt med den höga investeringsnivån påverkar utrymmet för
verksamhetskostnader. Budgetberedningen har att fortsatt arbeta med denna
fråga.
Under 2015 och 2016 har verksamheten arbetat med det av regionfullmäktige
beslutade uppdraget att minska kostnaderna inom den specialiserade
somatiska vården med 150 miljoner kronor, för att utgiftsområdet ska komma
i budgetbalans. Region Jönköpings län har under 2016 haft en
nettokostnadsutveckling som ligger lägre än många andra landsting/regioner
och efter 2016 års bokslut är utgångsläget bra. Fortsatt fokus på att
verksamhetens nettokostnader ryms inom beslutad budget kommer att
behövas under 2017.
Den demografiska utvecklingen de närmsta 15-20 åren kommer att ge
kommuner och landsting/regioner andra förutsättningar än de som varit
gällande under en ganska lång period. Det handlar om att den befolkning som
har behov av offentligt finansierade tjänster från kommuner och
landsting/regioner kommer att vara många fler i förhållande till befolkningen
i åldern 20-64 år (även kallat försörjningskvot). Det här gör att de
demografiska behoven kommer att öka väsentligt mer än vad skatteunderlaget
gör. En tillbakablick visar att dessa båda faktorer i stort sett varit i balans
under en mycket lång period.
Bilden nedan illustrerar procentuell ökning av antalet invånare och de
demografiska kraven.
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Källa: Sveriges Kommuner och Landsting
Prognosen kring regionens förutsättningar innebär
 att det inte finns något utrymme för verksamhetsförändringar som
kräver utökade resurser
 restriktivitet vad gäller beslut om tillkommande investeringar

Direktiv för arbetet
Budgetförslagets utformning och innehåll
Regionstyrelsen och nämnderna har att utifrån beslutad budget 2017 med
flerårsplan 2018-2020 lägga förslag till budget och verksamhetsplan.
Förslagen ska i princip redovisas på det sätt som framgår av nuvarande
budget- och flerårsplan.
Budgetarbetet ska utgå från regionens vision, värderingar och sex
utgångspunkter. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt
styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv
utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dem.
Inom vissa områden där regionen är en av flera aktörer som påverkar
måluppfyllelsen formuleras inriktningsmål i stället för systemmätetal.
Styrelse och nämnder har i sin beredning att bland annat bedöma/beakta:
 Budget och verksamhetsplan 2017 med flerårsplan 2018-2019
 Årsredovisning och delårsrapport
 förändringar i omvärld och lagstiftning, regionala och nationella
överenskommelser/ riktlinjer
 regeringens vårproposition
 motioner som bifallits av regionfullmäktige
 utredningar/skrivelser kring förändrade verksamhetsbehov
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 behov av ändrade strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och
målvärden kopplat till systemmätetalen
Tidplan
Datum
2017-02-20
2017-02-28
mars – juni
2017-05-23
senast 2017-06-30

augusti - september
2017-09-04--05
september
2017-10-03
2017-10-24
2017-11-07--08
2017-12-12 och
2017-12-13 nämnder
2017-12-19 styrelse

Organ/aktivitet
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlar direktiv
för styrelse och nämnders arbete
Regionstyrelsen beslutar om direktiv för styrelse och
nämnders arbete
Beredning i regionstyrelse och nämnder
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium
Budgetförslag lämnas
- Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2017/84
- Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 2017/85
- Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet RJL
2017/86
Beredning och samordning
Budgetberedning vid internat
Samverkan med fackliga organisationer
RSAU behandlar förslag till regionstyrelsen
Regionstyrelsen behandlar förslag till regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar om Budget med
verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019 - 2020
Budget och verksamhetsplan 2018 för förvaltningens
verksamhetsområden fastställs av regionstyrelse och
respektive nämnd

Ekonomiska ramar
De av fullmäktige fastställda utgiftsramarna för 2017 samt eventuella
revideringar i tilläggsbudget är basen för budgetarbetet. Utgiftsramarna är
beräknade i 2017 års pris- och löneläge.
I den flerårsplanekalkyl som ligger till grund för den ekonomiska
flerårsplanen för åren 2018 och 2019 i beslutad budget ingår utrymme för
pris- och löneökningar motsvarande prisindex med kvalitetsjusterade löner
för landsting (LPIK). Regionstyrelsen kommer i sin beredning av budgeten att
i ett senare läge räkna upp nämndernas ramar för förväntade pris- och
löneförändringar 2018. Nämnder och styrelse behöver i sina budgetförslag
hantera eventuella behov av pris- och löneökningar utöver LPIK för
upphandlad trafik, nya dyra läkemedel med mera. LPIK är det index som bäst
beskriver pris- och löneökningar inom landstingssektorn. Indexet tar inte
hänsyn till förändrad volym.
Budgetförslagen ska rymmas inom den utgiftsram som finns i beslutad plan
men styrelsen och nämnder kan föreslå omfördelning av resurser mellan
nämndens delområden. Alla verksamhetsförändringar för 2018 och
kommande år som kräver utökade resurser måste finansieras med
motsvarande besparing/intäktsförstärkning.

205

2017-02-13

RJL 2017/83

Nämndernas presidier ges tillfälle till dialog med budgetberedningen om
behov, resurser och vägval under maj månad.
Nedan redovisas budget per område för regionstyrelse och respektive nämnd i
tusentals kronor. Siffrorna är i 2017 års kostnadsnivå och inkluderar
förändringar enligt tabellen ”Reala utgiftsramsförändringar 2018”.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service
Summa utgiftsram

1 811 621
5 249 330
797 736
249 779
457 637
841
17 613
8 584 558

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
05 Utbildning

45 897

06 Kultur

142 983

08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet

49 724
1 263

Summa utgiftsram

239 867

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
Summa utgiftsram

66 921
778 240
100
1 278
845 909

Regionstyrelsen
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
99 Finansiering med mera
Summa utgiftsram

83 104
2 301
0
288 836
-38 676
0
335 565
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Budget som beslutas i regionfullmäktige i november
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
99 Finansiering med mera
Summa utgiftsram

49 257
0
56 823
66 568
0
-10 334 231
-10 161 583

I tabellen nedan redovisas förändringar i budget jämfört med budget 2017
som finns beaktade i flerårsplanen.
Tabell: Reala utgiftsramsförändringar 2018 (miljoner kronor)
2018
Förändring jämfört med budget 2017
Folkhälsa och sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Specialiserad somatisk vård, projekt, asylmedel från 2016
Specialiserad psykiatrisk vård, tillnyktringsenhet
Specialiserad psykiatrisk vård, projekt, asylmedel från 2016
Övrig hälso- och sjukvård, katastrof- och krisberedskap inkl. TIB
Summa nämnden för folkhälsa och sjukvård

-1,9
3,7
-0,3
2,0
3,5

Regionstyrelsen
Gemensamma kostnader, projekt, asylmedel från 2016

-2,1

Regional utveckling
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet
Utbildning, projekt, asylmedel från 2016
Kultur, Projekt, asylmedel från 2016
Summa nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet

-4,0
-1,8
-5,8

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Trafik, kollektivtrafik - utbyggnad
Trafik, projekt, asylmedel från 2016
Summa nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

25,0
-5,0
20,0

SUMMA

15,6

Budgetberedningen har att bereda budgetförslag vad gäller parlamentariska
nämnden (154 tkr) och patientnämnden (1 130 tkr). Budgetförslag för
revisionen bereds av regionfullmäktiges presidium.
Nämnden för folkhälsa och sjukvård ska även redovisa eventuella principiella
förändringar i förfrågningsunderlagen för vårdval primärvård respektive
vårdval specialiserad ögonsjukvård.
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Samtliga nämnder ska på en principiell nivå redovisa hur man avser att
förändra gällande taxor inför 2018.
Investeringar
I regionfullmäktiges investeringsplan för fastigheter redovisas pågående
investeringar, utgiftsberäknade objekt samt objekt som ännu inte är beslutade
för genomförande till och med år 2019. För åren efter 2019 är bedömningen
att investeringsnivån kommer ligga kvar på en fortsatt hög nivå.
Fastighetsobjekt bereds löpande och nu kända, större projekt med påverkan
på verksamhetens inriktning och finansiering ska diskuteras i nämndernas
budgetarbete och beskrivas i budgetförslagen.
Specificerade inventarieinvesteringar (över 500 tkr) bereds av förvaltningen
under våren. Underlag över större investeringar i inventarier med påverkan på
verksamhetens inriktning och finansiering redovisas för respektive nämnd
under maj månad. Dessa ska diskuteras i nämndernas budgetarbete och
beskrivas i budgetförslagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13

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

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 30

Oberoende av inhyrd personal – ett
landstings- och regiongemensamt projekt
Diarienummer: RJL 2017/468
Beslut
Regionstyrelsen antar
 Strategin för oberoende av inhyrd personal och arbetar
vidare med genomförande och utveckling av tidigare
beslutad handlingsplan.
Sammanfattning
SKL rekommenderar landsting och regioner att anta strategin för
oberoende av
inhyrd personal. Strategin stämmer väl med tidigare beslut i
Region Jönköpings län för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag från 2013 och 2015.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-13
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr
Regionstyrelsen

Oberoende av inhyrd personal - ett
landstings- och regiongemensamt
projekt
Förslag till beslut
Regionstyrelsen antar
 Strategin för oberoende av inhyrd personal och arbetar vidare med
genomförande och utveckling av tidigare beslutad handlingsplan.

Sammanfattning
SKL rekommenderar landsting och regioner att anta strategin för oberoende av
inhyrd personal. Strategin stämmer väl med tidigare beslut i Region Jönköpings
län för att begränsa beroendet av bemanningsföretag från 2013 och 2015.

Information i ärendet
SKL:s förbundsstyrelse ställde sig vid sammanträde den 20 januari 2017 bakom
strategin för Oberoende av inhyrd personal. SKL rekommenderar landsting och
regioner att anta strategin samt att ta politisk ställning till hur strategin ska
tillämpas av respektive sjukvårdshuvudman.
Strategin stämmer väl med tidigare beslut i Region Jönköpings län för att
begränsa beroendet av bemanningsföretag från 2013 och 2015. Trots vidtagna
åtgärder har kostnader för inhyrd personal fortsatt öka. Även om vi tillhör en av
de regioner med lägst kostnader är det väl motiverat att, tillsammans med övriga
landsting/regioner arbeta gemensamt för att inte vara beroende av hyrpersonal.
De viktigaste skälet är att skapa kontinuitet för patienter och därmed en tryggare
vård med högre kvalitet och patientsäkerhet samt lägre kostnader. Med egna
medarbetare skapas också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett
långsiktigt utvecklingsarbete.
SKL:s rekommendation är att varje region och landsting ska ta fram en egen
handlingsplan för att uppnå målet. Det finns i strategin förslag på åtgärder inom
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områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö – attraktiv arbetsplats,
personaldimensionering, rekrytering, ersättningsfrågor, nya effektiva arbetsssätt,
kompetensväxling samt utveckling av samarbetet mellan landsting/regioner.
Arbetsutskottet behandlade frågan 17 januari och uttalade:
Region Jönköpings län står bakom den nationella strategin för att
landsting/regioner ska vara oberoende av hyrpersonal den 1 januari 2019, och den
utgör en komplettering till den plan som antogs 2013 i syfte att begränsa
beroendet av bemanningsföretag och som kompletterades med en plan för
utfasning 2015. En fördjupning av pågående och planerade åtgärder görs i
arbetsutskottet i april månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13
SKL 17/00003. Meddelande från styrelsen Oberoende av inhyrd personal - ett
landstings- och regiongemensamt projekt.
RJL 2015/2542 Komplettering av strategi för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag
LJ2013/207 Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Beslut delges
HR-direktör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Ekonomidirektör och
Kommunikationsdirektör.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Anders Liif
HR-direktör
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1. Grundläggande information
1.1. Bakgrund
Under 2015 har chefsnätverk för landsting/regioner gemensamt, med stöd
av SKL, identifierat tre prioriterade områden för samarbete: Utbildning,
Kompetensförsörjning genom integration samt Bemanning/inhyrning av
personal (Oberoende av inhyrd personal). Inom respektive område har
landsting/regioner bildat en gemensam projektgrupp och en övergripande
styrgrupp. De tre projekten ägs av landsting/regioner med landstings/regiondirektörer som beställare.
Landstingen har tillsammans med SKL vid tre tillfällen tidigare tagit fram
strategier och planer för att minska inhyrd personal 2003, 2009 och 2012.
(Se bilaga Förstudie 3.3 Åtgärder. 3.3.1. Tidigare strategier.) I den
nationella strategin från 20121 sattes som mål att landstingen skulle
halvera sin inhyrning från bemanningsföretag till 2014 samt att det
långsiktiga beroendet helt skulle avvecklas senast 2016. Det uppnåddes
inte, istället fortsätter/ökar inhyrningen och därmed beroendet av
bemanningsföretag. Den totala kostnaden har ökat med ca 1,5 miljarder kr
mellan 2011 och 2015 och uppgår nu till ca 4 miljarder kr per år.
Det finns flera förklaringar till varför beroendet av bemanningsföretag
ökar t ex;





stora pensionsavgångar och svårigheter att ersättningsrekrytera
motsvarande kompetens/erfarenhet,
generellt sett ett ökat vårdbehov och en större efterfrågan av vård
och därmed vårdpersonal, även om antal anställda och sysselsatta
sjuksköterskor och läkare per antal 100 000 invånare aldrig varit så
hög som nu2,
rekryteringsbehov finns och uppstår kontinuerligt samtidigt som
marknaden för bemanningsföretag växer, en stark bidragande orsak
är ekonomiska incitamentet med avsevärt högre löner inom
bemannings-företag men också en upplevd frihet och flexibilitet att
kunna välja uppdrag och omfattning.

1.2. Syfte
Syftet med projektet Oberoende av inhyrd personal är att ta fram förslag på
åtgärder för att uppnå oberoende av inhyrd personal.

1

2012 - Gemensam strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag,
Personaldirektörsföreningen
2
Enligt OECD-rapporten Health at a Glance (2015) ligger Sverige på tredje plats
i läkartäthet i EU (3,8 läkare per 1000 invånare). Samtidigt ligger Sverige bland
de lägsta i Europa när det gäller antalet läkarbesök per invånare (2,9 läkarbesök
per person och år vilket är mindre än hälften av EU-genomsnittet 6,3).
3
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2. Mål
2.1. Effektmål
Önskad effekt är att uppnå ett oberoende av inhyrd personal genom
åtgärder som skapar stabila, kontinuerliga läkar- och
sjuksköterskekontakter som är viktiga för patienterna och
patientsäkerheten och som leder till högre kvalitet och lägre kostnader.
Förutsättningen för att uppnå oberoende av inhyrd personal är en stabil och
varaktig bemanning med egna medarbetare.
Nationella effektmål
Projektets mål är ett gemensamt åtagande genom en överenskommelse
mellan samtliga landsting/regioner om att uppnå oberoende av inhyrd
personal.
Regionala effektmål
Varje region och landsting ska ta fram en egen handlingsplan baserad på
de 60 åtgärderna i syfte att uppnå det nationella effektmålet.

2.2. Projektmål
Projektet ska ta fram förslag till konkreta åtgärder för att uppnå oberoende
av inhyrd personal med målsättningen att skapa stabila, kontinuerliga
läkar- och sjuksköterskekontakter som är viktiga för patienterna och
patientsäkerheten och som leder till högre kvalitet och lägre kostnader.
Projektet ska







ta fram förslag till kort- och långsiktiga åtgärder på nationell och
regional/ landstingsnivå
bidra till kunskapsöverföring mellan landsting och regioner
ta lärdom av resultat från arbetet inom psykiatrin ”Bättre
läkarbemanning inom psykiatri - oberoende av hyrläkare”
ta fram förslag på hur uppföljning av åtgärder ska gå till
särskilt utreda om ytterligare åtgärder krävs för bemanning i
primärvård
med planerad kommunikation stödja projektets mål

SKL:s arbete inom ramen för inriktningsmålet för kongressperiod 20162019, En mer tillgänglig och säker vård, är att utarbeta en hållbar, samlad
och gemensam strategi för landsting/regioner, för att minimera
användandet av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården (motion nr 27).
Se bilaga ”SKLs roll inom de prioriterade områdena”.

4
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3. Krav på projektet
3.1. Förutsättningar






Ett gemensamt åtagande, att samtliga landstingsdirektörer och
regiondirektörer är överens om gemensamma mål och gemensam
tidplan för att uppnå oberoende av inhyrd personal.
Ett gemensamt beslut, att samtliga landstingsdirektörer och
regiondirektörer fattar regionala beslut om strategi, tidplan och mål.
Regelbunden uppföljning av åtagandet inom ramen för landstingens/
regionernas nätverk för landstings- och regiondirektörer, hälso- och
sjukvårdsdirektörer, HR-, ekonom- och kommunikationsdirektörer.
Hög nivå av delaktighet regionalt för att skapa legitimitet, att
verksamhetschefer, arbetstagarorganisationer och
arbetstagarföreträdare är delaktiga i genomförandet.
En tydlig politisk förankring.

3.2. Avgränsningar
Projektet utreder inte frågor kopplade till utbildningsområdet eller
tillvaratagande av nyanländas kompetens även om de är viktiga som en del
av lösningen. Emellertid är det viktigt att beakta resultaten från de andra
två nätverksgemensamma projekten. Projektet ansvarar inte för de
strategiska bemanningsgrupperna på landstings-/regionnivå.

4. Planer
Nedanstående arbetsplan sträcker sig t o m årsskiftet 2016/2017, arbetet
med att implementera projektets leveranser beräknas pågå t o m 2018.

4.1. Arbetsplan och uppdrag
1. Nationellt
Projektets mål är ett gemensamt åtagande genom en överenskommelse
mellan samtliga landsting/regioner om att uppnå oberoende av inhyrd
personal. Landsting/regioner kommer överens om övergripande strategi,
mål och tidplan.
2. Region/Landsting
Projektets mål är att varje region och landsting ska ta fram en egen
handlingsplan baserad på de 60 åtgärderna i syfte att uppnå det nationella
effektmålet. Handlingsplanen ska baseras på en långsiktig
kompetensförsörjningsplan.
3. Strategiska bemanningsgrupper
Strategisk bemanningsgrupp på nationell nivå med uppdrag att stödja
landsting och regioner att driva förändringsarbetet genom att inspirera,
bidra med kompetens och skapa ett lärande mellan regioner och landsting
(överföra kunskap).
Strategisk bemanningsgrupp på landstings-/regionnivå med uppdrag att
skapa ett lokalt, verksamhetsanknutet genomförande i linjeorganisationen.
5
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Arbetet ska präglas av delaktighet för att skapa legitimitet, att
verksamhetschefer, arbetstagarorganisationer och arbetstagarföreträdare är
delaktiga i genomförandet.
LD/RD-nätverk 16 juni
 Utkast åtgärdsförslag
 Förslag på genomförande
 Beslut att starta strategiska bemanningsgrupper på varje
landsting/region
 Gemensamt åtagande om att uppnå oberoende av inhyrd personal
Juni-september
 Processägare inom landsting/regioner utser arbetsledning inom
respektive landsting/region bestående av processledare med
tvärfunktionella arbetsgrupper, se bilaga Uppdragshandling.
 Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan fastställs
 Projektplan fastställs
Augusti-november
 Löpande förankring och dialog med processägare
Uppstartsmöte bemanningsgrupper 7 oktober
 Processledarna och de regionala arbetsgrupperna samlas hos SKL
 60 åtgärder för långsiktigt bättre bemanning i vården, åtgärder
primärvården
 Strategisk bemanningsgrupp på nationell nivå leder arbetet
 Bemanningsbarometern (mätning av nuläget)
20-21 oktober
 Projektavstämning med projektägare på LD/RD-nätverk
27-28 oktober
 Presentation av projektplan och pågående projektarbete vid
landstingsledningsseminariet
November/December 2016
 Fortsatt arbete i strategisk bemanningsgrupp på nationell nivå
Genomförande 2017 och 2018
 Implementering genomförs på varje landsting/region, fortsatt arbete i
strategisk bemanningsgrupp på nationell nivå
6
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4.2. Resursplan
Projektgrupp
Projektgruppen bemannas av en projektledare, representanter från
nätverken för HR, Kommunikation, Ekonomi samt Hälso- och sjukvård
och med stöd från SKL.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen bemannas av en projektsamordnare, representanter från
landsting/regioner och med stöd från SKL
Nationell, strategisk bemanningsgrupp
Den nationella bemanningsgruppenen bemannas av arbetsgruppens
projektsamordnare, en resurs med inriktning mot bemanning av
sjuksköterskor och en resurs med inriktning mot bemanning av läkare, en
kommunikatör och stöd från SKL.

4.3. Budget och finansiering (kostnadsplan)
2016

2017

2018

Projektledare

0

0

0

Projektgrupp

0

0

0

Arbetsgrupp

0

0

0

Projektsamordnare 50 % from årsskiftet 20162017

375

750

750

2 resurser på 50 % (för läkare och
sjuksköterskor)

400

800

400

25

50

50

825

1600

1200

Uppstartsmöte för 80-100 personer
Konsultarvode vid uppstartsmöte

50

Uppföljningsmöte för 20-30 personer
Övrigt (resor m m)

7
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5. Projektorganisation
Projektägare är landstings- och regiondirektörer som också utgör
referensgrupp till projektet via LD/RD-nätverket.
Styrgrupp
Maria Åkesson, HR Region Örebro Län (ordförande)
Ann-Sofi Lodin, RD Västra Götalandsregionen
Elisabet Franson, HSD Landstinget Dalarna
Maria Englund PD, Stockholms Läns Landsting
Maria Karlsson, KD Landstinget Södermanland
Monika Björklund Aksnes, Avd för Kommunikation, SKL
Agneta Jöhnk, Avd för Arbetsgivarpolitik, SKL
Hans Karlsson, Avd för Vård och Omsorg, SKL
NN, Avd för Vård och Omsorg, SKL
Projektledare
Victoria Sjöbom, HRD Landstinget Västernorrland
Projektgrupp
Jonas Thörnqvist, HSD Norrbottens Läns Landsting
Ulrika Sundquist, PD Norrbottens läns landsting
Gustaf af Ugglas ED Uppsala och Ingeborg Eriksson ED Kalmar
Ingeborg Eriksson, ED Landstinget Kalmar
Madeleine Flood, KD Landstinget Blekinge
Lillemor Harnell, Avd för Vård och Omsorg, SKL
Arbetsgrupp
Martin Rödholm, Med Dr psykiatri, Västra Götalandsregionen/SKL
(adjungeras till projektgruppen av projektledaren)
Marcus Claesson, HR-chef Norrbottens läns landsting
Leif Eriksson, HR-strateg Landstinget Västernorrland
Kjell Foss, Kommunikationsstrateg, Västra Götalandsregionen
Nationell strategisk bemanningsgrupp
Martin Rödholm, Med Dr psykiatri, Västra Götalandsregionen/SKL
En resurs med inriktning mot bemanning av sjuksköterskor
En resurs med inriktning mot bemanning av läkare
En kommunikatör
SKL-stöd

6. Kommunikation
6.1. Kommunikation och rapportering inom projektet
Kommunikationen och rapporteringen inom projektet ska stödja projektets
mål; att uppnå oberoende av inhyrd personal. Kommunikationen ska skapa
8
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kunskap och förståelse och bidra till att påverka mycket viktiga
målgruppers attityder och beteende/arbetssätt.
Projektmöten och mötesprotokoll
Projektmöten och arbetsgruppsmöten hålls i anslutning till
funktionsnätverken på SKL. Samtliga möteshandlingar inklusive protokoll
lagras på projektplatsen Projectplace. Frågor som behöver hanteras mellan
möten avhandlas via mail, telefon eller annan uppkoppling.
Uppföljningsrapport
Inför varje styrgruppsmöte tas en rapport fram enligt mallen för
”Lägesrapport för nätverksgemensamma projekt”.
Varje landsting/region kommunicerar sitt arbete i relation till projektet.
Kommunikationen med mycket viktiga målgrupper bör ske i dialogform
på varje landsting/i varje region, där frågor kan ställas, argument kan
bemötas och tidigare erfarenheter kan diskuteras.

6.2. Intressentanalys
Projektets målgrupper har en avgörande roll för att projektet ska nå målen.









Landstings-/regiondirektörer
Hälso- och sjukvårdsdirektörer
Kommunikationsdirektörer
HR-direktörer
Ekonomidirektörer
Strategisk bemanningsgrupp på nationell nivå
Strategiska bemanningsgrupper på landstings-/regionnivå
Förtroendevalda i SKL:s styrelse

Samtliga målgrupper måste ha goda kunskaper om projektet och dess
leveranser då de i sina olika roller har nyckelfunktioner för att projektet
ska kunna nå framgång.

6.3. Kommunikationsplan till projektets intressenter
Kommunikationsplan bifogas projektplanen. Varje landsting och region
måste i sin kommunikationsplan definiera sina mycket viktiga och viktiga
målgrupper utifrån de egna förhållandena.

9
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September-oktober 2016
Förankring för engagemang och delaktighet i SKL:s nätverk för
landstings-/regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer,
personaldirektörer, kommunikationsdirektörer och ekonomidirektörer.
Oktober 2016
Förankring för att skapa engagemang och delaktighet genom ett
seminarium för nationella bemanningsgruppen samt för nätverket med de
regionala bemanningsgrupperna.
November 2016
Förankring för att skapa engagemang och delaktighet genom ett
seminarium för SKL:s styrelse.
December 2016
Presentationsmaterial, stöd för kommunikationen i landsting/regioner.
Skickas via representanter i SKL:s olika nätverk.
2017-2018
Nyhetsbrev varje månad med Bemanningsbarometern och goda exempel
från landsting/regioner. En mallad presentation uppdateras kontinuerligt
för presentation i landstings/regioners ledningsgrupper. Nyhetsbrev
publiceras på SKL:s hemsida.
Pressmeddelande skickas med lägesbild i de olika landstingen/regionerna
med länk till hemsidan då det finns nyhetsvärde.

6.4. Dokumentationsplan
Dokumentförteckning






Projektplan, dokumentansvarig Victoria Sjöbom
Kommunikationsstrategi och -plan, dokumentansvarig Madeleine Flood
Presentationsmaterial, dokumentansvarig Madeleine Flood
Nyhetsbrev dokumentansvarig Kjell Foss
Mallad presentation, dokumentansvarig Kjell Foss
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7. Risker och möjligheter
Bifogat resultat från riskanalys inklusive åtgärdsförslag för att eliminera
risken.
Nr

Risker

Riskvärde

Åtgärdsförslag

(S)*(K)
1

Flera tidigare försök har
misslyckats, en
förtroendefråga.

Röd

Nationell enighet i
samtliga regioner/landsting
om att leda och prioritera
projektet gemensamt.

2

Otydlighet i
överenskommelser och
målsättning. Politisk
oenighet.

Röd

Tydliga faktaunderlag och
förslag till realistiska
lösningar och
överenskommelse.

3

Varje landsting har andra
stora projekt som man
lägger fokus på - rätt
åtgärder prioriteras inte

Röd

Skapa förståelse för
projektets omfattning och
potentiellt positiva effekter
på många områden. Tydlig
prioritering av arbetet
inom respektive
region/landsting och hos
dess lokala processägare/ledning. Implementering
av åtgärderna i befintliga
verksamhetsprocesser och
handlingsplaner för
kompetensförsörjning.

4

Svårighet att upprätthålla
Gul
kontinuitet, kvalitet och att
ge trygg vård trots åtgärder

Uppmärksamhet för
behovet att se över och
eventuellt anpassa
åtgärderna.

5

Bristande uthållighet

Gul

Prioritering av arbetet
lokalt på lokal
region/landstingsnivå.

7

Projektets resurser/budget

Grön

Regelbundna avstämningar
med styrgruppen.

8

Kommunikation

Grön

Kommunikationsplan och
kommunikationsstrategi.

11
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8. Leverans och överlämningsprocedur
Projektet överlämnar leverans av del ett till projektägare 2016-12-31,
leverans av del två 2017-12-31 och en slutlig avstämning samt
överlämnande av leverans tre 2018-12-31.
Leverans del ett 2016-12-31
 Förslag till kort- och långsiktiga åtgärder på nationell och regional-/
landstingsnivå
 Förslag på hur uppföljning av åtgärder kan gå till
 Rapport över vilka landsting/regioner som har beslutade
handlingsplaner baserade på de 60 åtgärderna
Leveransen utgör underlag för Landstings-/Regiondirektörers beslut om
övergripande strategi, mål och tidplan
Leverans del två 2017-12-31





Sammanställning av kort- och långsiktiga åtgärder på nationell och
regional-/landstingsnivå
Sammanställning av hur landsting och regioner valt att följa upp
åtgärder
Sammanställning över landstings och regioners handlingsplaner
Lägesrapport om hur arbetet fortskrider på landsting och regioner

Leverans av del tre 2018-12-31





Slutlig sammanställning av kort- och långsiktiga åtgärder på
nationell och regional-/landstingsnivå
Slutlig sammanställning av hur landsting och regioner valt att följa
upp åtgärder
Slutlig sammanställning över landstings och regioners
handlingsplaner
Resultatrapport för samtliga landsting och regioner

Godkännande av leverans ges på avstämningsmöte i samband med
överlämnandet 2016-12-31, 2017-12-31 samt 2018-12-31. Projektledare
samt projektsamordnare adjungeras till avstämningsmötet vid
överlämnandet.

9. Projektavslut
Beställaren är ansvarig för implementering och uppföljning av projektets
leveranser d.v.s. att;
 planerade åtgärder (på kort och lång sikt) genomförs nationellt och på
region/landstingsnivå
 uppföljning av åtgärder genomförs
 kommunikationsmaterialet används i arbetet
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Projektets kvalitet/resultat är helt beroende av dess implementering och
uppföljning.
Projektet är avslutat när:
 slutrapporten är godkänd av projektägaren
 all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats
 projektägaren har förklarat projektet avslutat

10.

Referenser

Bilagor
1. 2016-03-17 Projektbeskrivning – Bemanning inhyrd personal
2. Resultat av Förstudie – Bemanning inhyrd personal 160317
3. SKLs arbete inom de prioriterade områdena
4. Uppdrag till regionala processledare och arbetsgrupper
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Oberoende av inhyrd personal
Ett chefsnätverksgemensamt projekt mellan
landsting/regioner
Oktober 2016
Upplysningar om innehållet
Victoria Sjöbom, victoria.sjobom@ltv.se

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se. ISBN/Beställningsnummer nr

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Regionledningskontoret

Avsändare

Regionstyrelsen

Komplettering av strategi för att begränsa
beroendet av bemanningsföretag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner att gällande strategi för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag kompletteras med föreslagen plan för utfasning.

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med handlingsplan
för att begränsa beroendet av bemanningsföretag (Landstingsstyrelsen 2013-02-26
§ 41 Dnr LJ 2013/206). Nuvarande strategi och handlingsplan behöver fortsätta att
gälla men för att kunna bryta trenden med ökade och höga kostnader föreslås
strategin kompletteras med en plan för utfasning.

Information
I gällande strategi anges tre övergripande syften till att minska beroendet:
- konsekvenser för patientsäkerheten,
- konsekvenser för arbetsmiljön,
- svårigheter att klara utbildningsuppdraget för bla AT- och ST-läkare och
medellånga högskoleutbildningar.
I regionens budget med verksamhetsplan för 2016 sägs att ”kostnaderna för
bemanningsföretag har ökat under senare år och ett samarbete pågår i Sydöstra
sjukvårdsregionen med att ta fram strategier för att minska kostnaderna och
begränsa beroendet av bemanningsföretag. Den strategi- och handlingsplan som
finns för att begränsa beroendet bygger bland annat på kompetensförsörjning och
rätt använd kompetens. Planen revideras under 2015 och ska även innefatta
tidplaner för upphörande av köp och utfasning för vissa specialiteter”
Rekrytering av AT-läkare och ST-läkare utgör i huvudsak grunden för försörjning
av specialistutbildade läkare. Under senare år har antalet AT-tjänster utökats för
att möta behovet av ST-läkare samtidigt som antalet ST-läkare har ökat markant.
Dessa satsningar har varit strategiskt viktiga men har ännu inte avspeglats i att
kostnaderna för nyttjande av bemanningsföretag minskat.
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Nyttjande av bemanningsföretag utgörs till övervägande del av yrkesgruppen
läkare. När det gäller yrkesgruppen sjuksköterskor så har det fram till 2014 inte
varit något nyttjande alls. Kostnaderna för sjuksköterskor uppgick 2014 till ca 0,8
mnkr och för perioden januari – augusti 2015 ca 1,4 mnkr.
Totala kostnaden för bemanningsföretag uppgick 2014 till ca 113 mnkr och
kostnaden för 2015 bedöms uppgå till ca 115 mnkr.
Frågan om utfasning har varit uppe i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och
vid uppföljning med respektive verksamhetsområde under hösten. Bedömningen
är att det nu är möjligt med en successiv utfasning och att därigenom uppnå ett
minskat beroende av bemanningsföretag.
Följande plan för utfasning föreslås:
Bemanningsnyttjande av
- allmänsjuksköterskor avslutas från och med årsskiftet 2015/2016
- specialistsjuksköterskor fasas ut under 2016
- specialistläkare inom allmänmedicin, röntgen och psykiatri fasas ut under 2016
- för specialistläkare inom övriga specialiteter än allmänmedicin, röntgen och
psykiatri påbörjas utfasning under 2016 och ska senast vara avslutad under 2017
Respektive sjukvårdsdirektör är ansvarig för utfasning inom sitt
verksamhetsområde. En regiongemensam rutin tillämpas för att säkerställa hur
beredning och beslut om att anlita bemanningsföretag ska gå till. Beslut om att
anlita bemanningsföretag fattas av regiondirektör eller sjukvårdsdirektör.
Uppföljning sker kontinuerligt med avrapportering till nämnden för Folkhälsa och
sjukvård och Regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Anders Liif
HR-direktör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 31

Sydsvenska prioriteringar utifrån ” Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige”
Diarienummer: RJL 2017/471
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner positionspapperet Sydsvenska prioriteringar
utifrån ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”
Sammanfattning
Regionsamverkan Sydsverige har under 2016 tagit fram ett
positionspapper, ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”.
Därefter har en mer konkret prioritering tagits fram för att
tydliggöra vilka satsningar som är viktigast i ett gemensamt
sydsvenskt perspektiv i dokumentet Sydsvenska prioriteringar
utifrån ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-02-11
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Tjänsteskrivelse
2017-02-11

RJL 2017/471

Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr
Regionstyrelsen

Sydsvenska prioriteringar utifrån ”Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige”
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner positionspapperet Sydsvenska prioriteringar utifrån ”Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige”

Sammanfattning
Regionsamverkan Sydsverige har under 2016 tagit fram ett positionspapper, ”Ett
enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. Därefter har en mer konkret
prioritering tagits fram för att tydliggöra vilka satsningar som är viktigast i ett
gemensamt sydsvenskt perspektiv i dokumentet Sydsvenska prioriteringar utifrån
”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”.

Information i ärendet
Översyn av gällande infrastrukturplaner pågår inför perioden 2018-2029.
Regionsamverkan Sydsverige tog under 2016 fram ett positionspapper för
infrastruktur och transport, ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. Där
tydliggörs de gemensamma sydsvenska utgångspunkterna och prioriteringarna.
Riksdagen behandlade i december 2016 en infrastrukturproposition och beslutade
då om inriktning, ekonomiska ramar och andra förutsättningar för planeringen.
Inför den åtgärdsplanering som har påbörjats tas nu en mera konkret prioritering
fram. Det utgår ifrån och konkretiserar positionspapperet. Syftet är att ytterligare
tydliggöra vilka satsningar som är viktigast i ett gemensamt sydsvenskt
perspektiv. Avsikten är att förmedla dessa till Trafikverket, regeringen och de
andra aktörer som är inblandade och därigenom säkerställa att de sydsvenska
intressena är kända och att de beaktas i kommande beslut.
Ärendet har i regionsamverkan Sydsverige förberetts av infrastrukturutskottet och
beslut planeras i styrelsen 16:e februari 2017.
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Tjänsteskrivelse
2017-02-11

RJL 2017/471

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13
Positionspapperet Sydsvenska prioriteringar utifrån ”Ett enat Sydsverige skapar
ett starkt Sverige”

Beslut delges
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret, Regional utveckling
Länstrafiken
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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SYDSVENSKA

PRIORITERINGAR
UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET

”ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE”

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

INFRASTRUKTUR & TRANSPORT

2017
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SYDSVENSKA
PRIORITERINGAR
Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, samverkar
politiskt från hösten 2015 över regiongränserna.
Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och
infrastrukturområdet för ett helhetstänk på samhällsutvecklingen.

I ”SYDSVENSKA PRIORITERINGAR” VILL VI FÖRTYDLIGA
VÅRT TIDIGARE POSITIONSPAPPER, GENOM ATT FÖRESLÅ
DE MER KONKRETA INSATSER SOM BÖR GENOMFÖRAS
UNDER KOMMANDE PLANPERIOD.

Nu pågår en översyn av gällande infrastrukturplaner inför perioden 2018-2029. Utifrån en unison
systemanalys av Sydsveriges infrastruktur, har vi
genom vårt beslutade positionspapper ”Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige” enats kring
prioriteringar för den framtida infrastrukturen.

VÅRA GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER SOM REDOVISATS I POSITIONSPAPPRET ÄR

Det är viktigt att åtgärderna i gällande planer
genomförs och vi utgår ifrån att så sker. En del nya
förutsättningar har tillkommit, framförallt genom
beslutet om utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Samtidigt är det viktigt med kontinuitet i planeringen. Det ekonomiska utrymmet har nu
utvidgats och planeringshorisonten skjuts fram. Vi
visar här hur detta utvidgade utrymme bör användas till projekt i Sydsverige.

Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya
stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan, Södra
stambanan och anslutande sidobanor.
Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av
järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen
med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.
Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter
för näringslivet.

Med våra gemensamma utgångspunkter vill vi
stärka hållbar utveckling, konkurrenskraft och
sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige.
Vi vill bidra till ett klimatsmart transportsystem.
Vi vill också medverka till en välfungerande

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland
2

Vi lyfter här de största satsningarna av gemensam
betydelse för Sydsverige. I planerna ska det även ingå
mindre projekt och sådana som är av mera specifikt
intresse inom regionerna. Underlag och prioritering
av sådana projekt kommer att föras fram av varje
region och behandlas inte här.

helhet genom att ta tillvara och bygga vidare på
den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går
hand i hand.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

Förutom de namngivna projekt som redovisas vill
vi peka på följande insatser som bör ingå i de nya
planerna:

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län

Henrik Fritzon
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

• Förstärkt järnvägsunderhåll på både stambanor
och regionala banor, där samverkan mellan
Trafikverket och regionerna kring prioritering
och genomförande bör utvecklas.
• Ökade insatser för cykelutveckling, i partnerskap mellan nationella organ, regioner och
kommuner.
• En mera aktiv gränsöverskridande planering
både i Östersjöperspektivet och för Sveriges
koppling till kontinenten via Öresund.
De prioriterade projekten bör finansieras huvudsakligen genom statliga medel via den nationella planen.
Många projekt motiveras av och förutsätter samordning med den regionala kollektivtrafikens utveckling, med bostadsbyggande samt annan kommunal
stadsutveckling. I vissa fall kan samfinansiering ske
av nationell och regional plan, och kommunal medfinansiering kan bli aktuell.

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Ulf Nilsson
Ordförande
Regionförbundet i Kalmar Län
sidan 19 av 53
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NORRKÖPING
LINKÖPING

FALKÖPING

VI FÖRESLÅR ATT FÖLJANDE
PROJEKT SKA INGÅ I PLANERNA
(UTAN INBÖRDES ORDNING)
1. Nya stambanan: två nya spår
Lund–Hässleholm

9
11

GÖTEBORG

VÄSTERVIK
JÖNKÖPING

2. Västkustbanan: dubbelspår på återstående
delsträcka Maria–Helsingborg C
3. Förberedelse och påbörjande av fast förbindelse Helsingborg–Helsingör för persontåg
och vägtrafik

I GÄLLANDE PLANER INGÅR
FÖLJANDE STORA PROJEKT

TRANÅS

25

31

26

Västkustbanan dubbelspår:

BORÅS

NÄSSJÖ

24

19. Varberg–Hamra

7

KUNGSBACKA

20. Ängelholm–Maria

10

4. Skånebanan Kristianstad–Hässleholm
5. Lommabanan etapp två

VARBERG

19

14

ALVESTA
FALKENBERG

27

8. Halmstad personbangård

VÄXJÖ

HALMSTAD

NYBRO

27. E4 Ljungby–Toftaholm
KALMAR

13

12. E22 Ronneby Öst–Nättraby

15. E6 i Skåne, trimning

RONNEBY
12

4

HELSINGÖR

16. Sydostlänken
17. Triangelspår Alvesta

HÄSSLEHOLM

20

14. E22 genom Mönsterås

2

3
HELSINGBORG

LANDSKRONA

29

21

KRISTIANSTAD

1
34

15

30. E22 Lösen–Jämjö
31. E22 Gladhammar–Verkebäck

16

13. E22 förbi Bergkvara

28. E22 Sätaröd–Vä
29. E22 Fjälkinge–Gualöv

ÄLMHULT

11. Väg 40 Ulricehamn–Jönköping

24. Y-et Värnamo– Jönköping/Nässjö
etapp ett

26. Väg 40 Nässjö–Eksjö och förbi Eksjö

33

8

Persontrafik på Godsstråket genom Skåne:
21. Söderåsbanan
22. Lommabanan etapp ett
23. Malmöpendeln

25. Jönköpingsbanan Falköping–
Jönköping–Nässjö

6

17

LJUNGBY

9. Jönköpingsbanan etapp två
10. Stångådal- och Tjustbanan,
triangelspår i Berga

OSKARSHAMN

VÄRNAMO

6. Kust-till-kustbanan Växjö–Alvesta tillsammans
med kapacitetsförstärkning
7. Y-et etapp två Värnamo–Jönköping/Nässjö

18. Södra stambanan: Arlöv–Lund byggs
ut från två till fyra spår

32. E65 Svedala–Börringe
30

KARLSHAMN
KARLSKRONA

33. Väg 23 Huseby–Marklunda
34. Väg 23 Östra Höör/Höör–Hörby

28

22
5

KÖPENHAMN

23

LUND

Nya objekt, järnväg

18

Nya objekt, väg

MALMÖ

Objekt i plan, järnväg
32

TRELLEBORG

4

Objekt i plan, väg
YSTAD
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SYDSVERIGES GEMENSAMMA PRIORITERINGAR
I UTVECKLING AV TRANSPORTSYSTEMET
NORRKÖPING
LINKÖPING

TRANÅS

VÄSTERVIK

GÖTEBORG
BORÅS

KUNGSBACKA

SAMMANKNUTET SYDSVERIGE

INTERREGIONAL TILLGÄNGLIGHET

JÖNKÖPING

NÄSSJÖ

OSKARSHAMN

VARBERG

VÄRNAMO

FALKENBERG

ALVESTA
NYBRO
LJUNGBY

HALMSTAD

VÄXJÖ

KALMAR
ÄLMHULT

– Snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan,
Södra stambanan och anslutande sidobanor.

– Utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga
ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.

RONNEBY

HÄSSLEHOLM

KARLSHAMN

HELSINGBORG
KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

LANDSKRONA

LUND

KÖPENHAMN

MALMÖ
TILLVÄXTMOTOR

TRELLEBORG

Riksdagen har beslutat om utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. För Sydsverige är
den södra delen, Jönköping–Malmö, av mycket stor betydelse för såväl den interregionala tillgängligheten
som för utvecklingen av regional tågtrafik och godstrafik.

I gällande planer ingår satsningarna för
ökad kapacitet och hastighetshöjningar:

Vi föreslår att även följande projekt ska
ingå i de nya planerna:

• Södra stambanan: Arlöv–Lund byggs ut
från två till fyra spår

• Nya stambanan: två nya spår Lund–Hässleholm

• Västkustbanan byggs ut från enkel- till
dubbelspår vid sträckorna Varberg–Hamra
och Ängelholm–Maria

I gällande planer ingår satsningarna för
ökad kapacitet och hastighetshöjningar:

Vi föreslår att även följande projekt ska
ingå i de nya planerna:

• Västkustbanan: dubbelspår på återstående
delsträcka Maria–Helsingborg C

• Persontrafik på Godsstråket genom Skåne:
Söderåsbanan, Lommabanan etapp ett,
Malmöpendeln

• Skånebanan Kristianstad–Hässleholm

• Förberedelse och påbörjande av fast förbindelse
Helsingborg–Helsingör för persontåg och vägtrafik

• Y-et Värnamo– Jönköping/Nässjö etapp ett

• Kust-till-kustbanan Växjö–Alvesta
tillsammans med kapacitetsförstärkning

• Jönköpingsbanan Falköping–
Jönköping–Nässjö

• Y-et etapp två Värnamo–Jönköpng/Nässjö

• Väg 40 Nässjö–Eksjö och förbi Eksjö

• Halmstad personbangård

• E4 Ljungby–Toftaholm

• Jönköpingsbanan etapp två

• E22 Sätaröd–Vä, Fjälkinge–Gualöv,
Lösen–Jämjö, Gladhammar–Verkebäck

• Stångådal- och Tjustbanan, triangelspår i Berga

• E65 Svedala–Börringe

• E22 Ronneby Öst–Nättraby, förbi Bergkvara,
genom Mönsterås

– Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet.

• Väg 23 Huseby–Marklunda och
Östra Höör/Höör–Hörby

Kapacitets- och kvalitetsbrister i järnvägsnätet drabbar godstransporterna. Många av de tidigare
föreslagna projekten syftar till att förbättra inte bara för persontransporterna utan också för
godstransporterna. Vägnätets bärighet och planerad uppgradering till ny bärighetsklass är viktig för
det sydsvenska näringslivets konkurrenskraft och bör därför omfatta viktiga start- och målpunkter
i hela Sydsverige.

• Lommabanan etapp två

• Väg 40 Ulricehamn–Jönköping

• E6 i Skåne, trimning

I den nya planen bör också ingå att säkerställa Södra stambanans och Västkustbanans funktion både
på kort och lång sikt genom underhåll, trimning och komplettering. En aktiv samplanering av drift-,
underhålls- och trimningsåtgärder är av mycket stor vikt för hela järnvägsnätet, inte minst för de regionala
banorna som exempelvis Blekinge Kustbana, Markarydsbanan, Ystad- och Österlenbanan, Stångådal- och
Tjustbanan, järnvägen Halmstad–Nässjö, banan Nässjö–Vetlanda och banan Nässjö–Eksjö–Hultsfred.

Vi föreslår att även följande projekt ska ingå i de nya planerna:

6

REGIONAL KÄRNA

Kompletteringar i järnvägsnätet behövs för att bevara och stärka det regionala tågsystemet som stomme
för tillgänglighet i Sydsverige och för att dra nytta av nya stambanor. Utöver det behöver flaskhalsar i det
nationella och regionala vägnätet tas bort. Insatserna är centrala för kompetensförsörjning, välfungerande
arbetsmarknader och för företagens konkurrenskraft.

KONKURRENSMÄSSIGA OCH HÅLLBARA GODSTRANSPORTER

• Sydostlänken

YSTAD

• Triangelspår Alvesta
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län,
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region
Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en grund för ökad
tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter
en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige
och i Sverige.

REGIONSAMVERKAN.SE
8
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RJL 2017/530

Regionstyrelsen

Val att förrätta 2017-02-28
Följande val förrättas vid regionstyrelsens sammanträde 2017-02-28 som en följd
av Annica Nordqvists avsägelse.
Till ny ledamot i regionsstyrelsens arbetsutskott föreslås utse:
Sibylla Jämting t o m 2018-12-31.
Till ny ledamot i Regionsamverkan Sydsverige föreslås utse:
Sibylla Jämting t o m 2018-12-31.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 38

Fördelning av motioner
Diarienummer: RJL 2017/154, RJL 2017/232
Beslut
Regionstyrelsen fördelar motioner enligt följande:
 Motion – Erbjud provtagning eller screening för att
förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60
år – till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
 Motion – Den bortglömda konsten – till Nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 38

Fördelning av motioner
Diarienummer: RJL 2017/154, RJL 2017/232
Beslut
Regionstyrelsen fördelar motioner enligt följande:
 Motion – Erbjud provtagning eller screening för att
förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60
år – till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
 Motion – Den bortglömda konsten – till Nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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RJL 2016/195

2017-02-02
Regionledningskontoret
Ekonomi
Regionstyrelsen

Kapitalförvaltningsrapport 2016
I det följande lämnas översiktligt en rapport över regionens medelsförvaltning per
2016-12-31. Rapporten innehåller redovisning av
utveckling på kapitalmarknad
utveckling av regionens kapital och dess placering
avkastning

Utveckling av kapitalmarknaden
Räntemarknaden
Den svenska räntemarknaden har under 2016 varit nedåtriktad på korta löptider
och sidledes på långa löptider.
Instrument
2016-03-31
2016-06-30
SSV 180*
-0,61
-0,65
Riksobl 5 år*
-0,12
-0,48
Sv. styrränta-0,50
-0,50
repo
*avser månadsgenomsnitt under 2016

2016-09-30
-0,74
-0,37
-0,50

2016-12-31
-0,86
-0,12
-0,50

+/- 2016
-0,25
0,00
0,00

Fortsatt låga styrräntor en lång tid framöver, inte minst i Europa. Den
amerikanska centralbanken höjde som väntat räntan vid sitt senaste räntemöte i
mitten av december och signalerar ytterligare höjningar de kommande åren.
Trumps planer på finanspolitisk stimulans och infrastruktursatsningar är
gynnsamma för tillväxt- och inflationsutsikterna och har drivit upp långräntorna.
Prognosen är att långa räntor kommer att fortsätta stiga, i synnerhet i USA. I
Sverige och Tyskland kommer uppgången att ske gradvis, eftersom räntorna hålls
tillbaka av förlängda obligationsköp från ECB och Riksbanken.

Aktiemarknad
Förbättrad makrostatistik samt förhoppningar om finanspolitiska stimulanser i
USA ger tydligt stöd till aktiemarknaderna. Osäkerheten är dock fortsatt stor om
vilka effekter president Trumps politik kommer att medföra. Signaler om
tillväxtfrämjande åtgärder har så här långt bidragit till ökad riskvilja, vilket fått
investerare att flytta till t.ex. banker, småbolag och cykliska positioner som drar
nytta av ökad tillväxt och inflation, med tydlig fördel för amerikanska tillgångar.
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Flera av de övriga sektorerna är mer konjunkturoberoende. Risken för
nedrevideringar har minskat i takt med de mer positiva tillväxtsignalerna.

Placeringspolicy
Nuvarande placeringspolicy gäller från 2014-04-01 enligt beslut av dåvarande
Landstingsfullmäktige. Enligt vidaredelegation av ekonomidirektören fattas beslut
kring allokering av pensionsmedel mellan aktiemarknad och räntemarknad av
finanschefen. Återrapportering av delegation sker genom denna
kapitalförvaltningsrapport.
Kravet på pensionsmedelsförvaltningen är att årligen uppnå en genomsnittlig
avkastning som överstiger faktisk inflation + 10 årig realränta + 2 procentenheter
sett över en flerårsperiod.
Placeringspolicyn skiljer sig för de olika förvaltningsuppdragen enligt följande:

Rörelsekapitalförvaltning
Placeringspolicy för egen förvaltning möjliggör
inlåning i bank
köp av svenska räntebärande värdepapper emitterade av
svenska staten
av svenska staten helägt bolag
svenska banker
av svensk bank helägt finansbolag
övriga svenska emittenter med rating av Standard &Poor´s/ Moody´sAAA/Aaa,
AA/Aa, A/A, BBB/Bbb, BB/Bb, övriga svenska emittenter med skuggrating där
aktien är börsnoterad.
kapitalgaranterade produkter i kombination med instrument där värdet bestäms
av ett underliggande räntebärande instrument (derivat).
Likviditeten ska placeras med tillfredställande diversifiering och till betryggande
säkerhet samt ge en långsiktigt god avkastning. Löptider på placeringar ska
anpassas efter likviditetsflödet i upprättande av prognoser samt förväntningar om
ränteutvecklingen.

Pensionsmedelsförvaltning
Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning möjliggör samma placeringar som
rörelsekapitalförvaltning och dessutom följande instrument
aktier och aktierelaterade instrument 35% (20-45%)
Sverige 75% (50-100%)
– Global 25% (0-50%)
räntebärande värdepapper 55% (50-65%)
– nominella värdepapper 25% (0-50%)
– reala värdepapper 75% (50-100%)
alternativa investeringar 10% (0-15%)
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För att eftersträva låg risk bör placeringar i räntebärande papper utgöra en mix av
tillåtna placeringsalternativ och inte understiga 50 procent av portföljens marknadsvärde. Aktieplaceringar ska fördelas på flertalet branscher och en enskild
aktie får som portföljvikt högst ha börsvikt 10 procentenheter. Etiska avgränsningar finns.

Likviditetsutveckling
Senaste 12 månaderna har regionens totala kapital ökat med 112 miljoner kronor
till 6 853 miljoner kronor, som fördelar sig enligt följande:

Rörelsekapitalförvaltning
2 162 miljoner kronor

Pensionsmedelsförvaltning
4 691 miljoner kronor

Likvid itetsutvecklin g to talt kap ital 2016-12-31

160101 160201 160301 160401 160501 160601 160701 160801 160901 161001 161101 161201
Datum

Fö rmö g enhet
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120
100
080
060
040
020
000
980
960
940
920
900
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Belopp

7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Rörelsekapitalförvaltning
Placeringsinstrument
Avistakonton
Räntefond/Obligationer/Strukt.prod
Summa

2016-09-30
351,0
1930,0
2281,0

2016-12-31
263,6
1898,3
2161,9

Förändring rörelsekapital 2015/2016
Likvid itetsutvecklin g rö relsekap italfö rvaltn ing 2016-12-31
2 500 000 000
2 480 000 000
2 460 000 000
2 440 000 000
2 420 000 000
2 400 000 000
2 380 000 000
2 360 000 000
2 340 000 000
2 320 000 000
2 300 000 000
2 280 000 000

2 240 000 000

Belopp

2 260 000 000

2 220 000 000
2 200 000 000
2 180 000 000
2 160 000 000
2 140 000 000
2 120 000 000
2 100 000 000
2 080 000 000
2 060 000 000
2 040 000 000
2 020 000 000
2 000 000 000
1 980 000 000
160101 160201 160301 160401 160501 160601 160701 160801 160901 161001 161101 161201
Datum

Fö rmö g enhet

Upplupna ränteintäkter ingår i ovanstående belopp.

Pensionsmedelsförvaltning
Förvaltningsuppdrag är utlagda på Robur Kapitalförvaltning AB, Handelsbanken
Fonder, Cliens och Nordea.
Marknadsvärdet för de externa kapitalförvaltningsuppdragen 2016-12-31 slutade
på 4 691 mnkr, alltså en uppgång med 640 mnkr på investerade medel.
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HB, Nordea & Cliens
Marknadsvärde
Räntebärande
Aktier sv.
Aktier utl.
Alt. investeringar
S:a marknadsvärde
Anskaffningsvärde

790,2
816,1
20,8
1 627,1
1 025,6

Robur
Marknadsvärde
3 064,3

3 064,3
3 026,3

Förändring pensionskapital 2016
Likvid itetsutvecklin g p en sio n smed elsfö rvaltning 2016-12-31
4 710 000 000
4 700 000 000
4 690 000 000
4 680 000 000
4 670 000 000
4 660 000 000
4 650 000 000
4 640 000 000
4 630 000 000
4 620 000 000
4 610 000 000
4 600 000 000
4 590 000 000
4 570 000 000
4 560 000 000

Belopp

4 580 000 000

4 550 000 000
4 540 000 000
4 530 000 000
4 520 000 000
4 510 000 000
4 500 000 000
4 490 000 000
4 480 000 000
4 470 000 000
4 460 000 000
4 450 000 000
4 440 000 000
4 430 000 000
4 420 000 000
4 410 000 000
160101

160201 160301

160401 160501

160601 160701
Datum

160801

160901 161001

161101 161201

Fö rmö g enhet

Sammanlagda marknadsvärdet (4 691 mnkr) innehåller orealiserade kursvinster/
kursförluster och upplupna ränteintäkter. Upplupna ränteintäkter har bokats upp i
resultaträkningen medan orealiserade kursvinster inte har påverkat resultatet.
Orealiserade kursförluster har i enlighet med försiktighetsprincipen bokats upp
och påverkat resultatet negativt.
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Portföljallokering 2016-12-31
0%

35%
Alternativa investeringar
Räntebärande investeringar
Aktieinvesteringar

65%

Ränteallokering 2016-12-31

50%

50%

Nominella räntor
Reala räntor

Geografisk allokering aktier 2016-12-31

49%

51%
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Avkastning
Totalt kapital
Årsavkastningen på totalt kapital dvs. rörelsekapital och pensionsmedelskapital
blev 4,44 procent.
Sedan 2005 då regionen köpte in nuvarande kapitalförvaltningssystem finns data
för att mäta den årliga genomsnittsavkastningen. Från 2005-06-01 har en den
genomsnittliga årsavkastningen uppgått till 6,14 procent.

Rörelsekapital
Årsavkastning på egenförvaltat kapital är 2,12 procent. Indexutvecklingen under
samma period är -0,65 procent.
Från 2005 är den genomsnittliga årsavkastningen ca 3,36 procent. Genomsnittligt
årsindex utgör ca 1,38 procent vilket innebär att regionens förräntning ligger över
den riskfria räntan under perioden.
Av k as tn in g rö rels ek ap italfö rv altn in g 2016-12-31
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3

Performance (%)

1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
160101

160201

160301

160401

160501

160601

In d ex
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Pensionsmedelsförvaltning
Avkastningen på den externa portföljen består av ränteintäkter från
värdepappersplaceringar, aktieutdelningar samt realiserade värdeförändringar på
aktieinnehavet.
Årsavkastning per 2016-12-31 blev 5,62 procent (index 7,81 procent).
Den genomsnittliga årsavkastningen sedan 2005 är ca 8,0 procent (genomsnittligt
årsindex ca 7,65 procent).
Avkastningskravet på pensionsmedelsförvaltningen är sett över en flerårsperiod
att årligen uppnå en genomsnittlig avkastning som överstiger summan av faktisk
inflation + 10 årig realränta + 2 procentenheter. För perioden från 2005 innebär
detta ett avkastningskrav på 3,48 procent. Den uppnådda avkastningen ligger
därmed över avkastningskravet.
Utveckling sedan 2005-05-31
– Extern kapitalförvaltning

Avkastningskravet på pensionsmedelsförvaltningen är sett över en flerårsperiod
att årligen uppnå en genomsnittlig avkastning som överstiger summan av faktisk
inflation + 10 årig realränta + 2 procentenheter. Totalavkastningen i vår portfölj
åskådliggörs genom den blå stapeln nedan. Indexsammansättningen åskådliggörs
genom den gröna stapeln.
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Avkastningen för aktiedelen i pensionsförvaltningen åskådliggörs genom att visa
det utfall vi har med den utvalda förvaltaren som representeras av den blå linjen
nedan. Index för den genomsnittliga aktiemarknaden med den allokering regionen
har i sin portfölj med förvaltaren, representeras av grön linje nedan.
Av k as tn i n g ak ti er 2016-12-31
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

Performance (%)

6
5
4
3
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1
0
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Avkastningen för räntedelen i pensionsförvaltningen visas i blå linje nedan,
och jämförelseindex för den genomsnittliga räntemarknaden med vår allokering
åskådliggörs genom den gröna linjen nedan.
Av k as tn in g rän to r 2016-12-31
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8

Performance (%)
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Avkastningen för tillgångsslaget alternativa investeringar visas i den blå linjen
nedan. Alternativa investeringar utgörs för närvarande av kapitalgaranterade
produkter för 21 mnkr.
Av k as tn in g altern ativ a in v es terin g ar 2016-12-31
5
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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