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RJL 2017/108

Sammanställning av anmälda vidaredelegeringsbeslut till regionstyrelsen 2017-06-13
(för maj månad)

Ärendetyp
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2

RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.2.2
RS 4.1.2
RS 4.3.1
RS 4.2.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetschef,
Kirurgkliniken
Förordnande av tf verksamhetschef,
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Förordnande av tf verksamhetschef, Psykiatriska
kliniken Värnamo
Förordnande av verksamhetschefer vid
Ortopedkliniken Jönköping, Ortopedkliniken
Värnamo och Öron- näs och halskliniken
Förordnande av tf verksamhetschef,
Laboratoriemedicin
Förordnande av tf verksamhetschef, Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken Jönköping
Förordnande av tf verksamhetschef, Psykiatriska
kliniken Höglandet
Förordnande av tf verksamhetschef,
Ambulanssjukvården
Förordnande av tf verksamhetschef, Barn- och
ungdomsenheten Värnamo
Förordnande av tf verksamhetschef,
Habiliteringscentrum
Delegationsbeslut om rätt att teckna Region
Jönköpings läns firma i vissa ärenden
Avskrivning av fordran
Förordnande av tf sjukvårdsdirektör inom
verksamhetsområdet Kirurgisk vård

Diarienummer
RJL2017/197

Beslutsdatum
2017-05-02

Beslutsdelegat
Jonas Almgren

RJL 2017/445

2017-05-08

Micael Edblom

RJL 2017/445

2017-05-08

Micael Edblom

RJL 2017/197

2017-05-15

Jonas Almgren

RJL 2017/445

2017-05-23

Micael Edblom

RJL 2017/445

2017-05-23

Micael Edblom

RJL 2017/445

2017-05-23

Micael Edblom

RJL 2017/697

2017-05-09

Agneta Ståhl

RJL 2017/697

2017-04-10

Agneta Ståhl

RJL 2017/445

2017-05-29

Micael Edblom

RJL 2017/212

2017-05-15

Agneta Jansmyr

RJL 2016/2571
RJL 2017/197

2017-05-10
2017-05-12

Jane Ydman
Agneta Jansmyr

RS 4.2.2
RS 4.5.4
RS 4.4.2
RS 4.4.2

Förordnande av tf verksamhetsområdeschef,
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Beslut att tilldela kontrakt
Upphandlingar och förlängningar efter
investeringsbeslut
Fullmakt till Region Östergötland att genomföra
upphandling av ”Läkemedelsklassat
vävnadslim”

RJL 2017/445

2017-05-29

Agneta Jansmyr

RJL 2017/1348

2017-05-30
2017-05-30

Arne Andersen
Arne Andersen

RJL 2017/587

2017-05-30

Arne Andersen

RJL 2017/107

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2017-06-13
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Årsstämma TvNo Textilservice AB 2017-04-24
AB Transitio 2017-02-03
Svenskt ambulansflyg – 2017-04-06
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium 2017-03-27
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens 2017-03-17

Inkomna handlingar

Inkomna ärenden

Ärendelista 2017-05-01-2017-05-31

Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assisten och
anhörigvårdare – PAN 16 – Prologerad – med Svenska Kommunalarbetarförbundet –
17:19
Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017 – 17:20
Feriejobb/sommarjobb 2017 – 17:23
Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018 – 17:24
Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige – 17:25
Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetamarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för traineejobb T – 17:26
Ändringar i LAS – 17:27

Beslut/Meddelande från SKL

Arbetsmiljöverket
Övrigt

Överenskommelse mellan staten och SKL om statens bidrag till landstingen för kostnader
för läkemedelsförmånerna mm för år 2017 – nr 10
Rekommendation till landsting och regioner om gemensamma utomlänsersättningar för
digitala vårdtjänster i primärvården – nr 11
Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program – Från
Justitiedepartementet
Stockholms läns landstings årsredovisning 2016 – www.sll.se

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 95

Fördjupad månadsrapportering per april
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna fördjupad månadsrapport tertial 1 2017
Regionstyrelsen beslutar



Godkänna fördjupad månadsrapport tertial 1 2017 avseende
de delar som avser nämndens ansvarsområden.
Nämnderna med ekonomiskt underskott ska till styrelsen
återkomma med rapport om handlingsplaner och
ekonomisk redovisning vid styrelsens sammanträde i
augusti.

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april
månad en fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade
månadsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja
måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Carina Ödebrink vill ha en redovisning kring den faktiska ökningen
av årsarbetare.
Sibylla Jämting vill ha en redovisning av ökningen av
sjuksköterskor. Vill även ha en fördjupad redovisning kring
Regionens nyttjande av bemanningsföretag.
Arbetsutskottet vill även att nämnderna med ekonomiskt
underskott till styrelsen ska återkomma med rapport om
handlingsplaner och ekonomisk redovisning vid styrelsens
sammanträde i augusti.
Detta läggs till i beslutsformuleringen inför styrelsen.
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Fördjupad månadsrapport tertial 1 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna fördjupad månadsrapport tertial 1 2017
Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
 godkänner fördjupad månadsrapport tertial 1 2017 avseende de delar som
avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april månad en
fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade månadsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de
aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Regionens utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på god
hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv.
God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och nämnderna
följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter tertial 1 ska
styrelsen till fullmäktige redovisa en fördjupad månadsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten
samt ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och
struktur som beslutad budget bygger på.
Av de 30 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit som mäts efter första tertialet har 20 mål (67 procent) helt
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott
på 43 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 240
miljoner kronor, detta är 70 miljoner kronor högre än budget. Hela överskottet
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bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19



Fördjupad månadsrapport tertial 1 2017

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

RJL 2017/98
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Fördjupad månadsrapport
Tertial 1 2017
Region Jönköpings län

Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och
personcentrerad vård fortsätter. Öppna jämförelser visar att våra resultat är bland de allra
bästa liksom patienters och invånares förtroende för vården.
I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med omställningen
från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral, och från vård till hälsofrämjande
insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Tillsammansarbetet har
väckt intresse och presenterats i både nationella och internationella sammanhang.
Inom handlingsplanen för jämlik hälsa 2016-2017 pågår aktiviteter i länet liksom i arbetet.
Influensavaccinationskampanjen var framgångsrik och 62 % av personer över 65 år
vaccinerades, vilket sannolikt är i topp i Sverige.
Tillgängligheten ligger över snittet i riket, men inom en del områden, främst till utredning
inom barn- och ungdomspsykiatri är väntetiderna alltför långa.
I nuläget finns det 4500 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län. 80 % av de
asylsökande är hälsoundersökta. Hälsokommunikatörer som kan modersmålen och har
erfarenhet av hälso- och sjukvård arbetars som guider i frågor om hälsa. På folkhögskolorna
pågår bland annat svenskutbildning för att öka möjligheterna till arbete.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Exempel är digitala vårdmöten och
vårdplanering via video. Förberedelser för att införa en ny version av Cosmic pågår.
Inom det nationella samarbetet med mål att vara oberoende av bemanningsföretag 2019
kommer ett beslut om en förstärkt handlingsplan i region Jönköpings län att tas under våren.
Revidering av Regional utvecklingsstrategi har startat med hjälp av bl a 60 RUS-ombud i
länet. Den planeras vara klar hösten 2018. Ett projekt för jämställd regional tillväxt har startat
och arbete med näringslivsutveckling i länet pågår. Planering för höghastighetståg fortsätter i
nära samarbete med länets stationskommuner och Sverigeförhandlingen.
Kulturting har genomförts i Nässjö som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för
2018-2020.
Resandet fortsätter öka, i den allmänna trafiken har ökat med 2,3 procent och inom
serviceresor, främst färdtjänst med 2,7%.
Den medarbetare- och säkerhetsundersökning som genomfördes hösten 2016 följs upp med
handlingsplaner. Arbetet med Rätt använd kompetens (RAK) pågår, liksom arbete med heltid
som norm. Förmånscyklar har erbjudits medarbetare, ca 1200 cyklar är under uthyrning.
Programmet för Hållbar utveckling förverkligas genom handlingsplaner, bland annat pågår en
webbutbildning för alla medarbetare.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Regionens
styrning. Denna fördjupade månadsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges
mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2017-04-30

Andel

2016-04-30

Andel

Antal mål som är
uppfyllda

11

37 %

17

38 %

Antal mål som är
delvis uppfyllda

10

33 %

16

35 %

Antal mål som inte
är uppfyllda

9

30 %

12

27 %

Antal mätetal som
mäts i delåret

30

41

Efter fyra månader nås 37 procent av målen och sammanlagt 70 procent av målen nås helt
eller delvis. Av de 9 mål som inte nås avser flertalet tillgänglighet där Region Jönköpings län
i en nationell jämförelse har en god tillgänglighet.
Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med april är målen
uppfyllda helt eller delvis för 11 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan.
Efter första tertialet redovisas ett överskott på 43 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor
bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 36 miljoner
kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 13 miljoner
bättre än budget.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 240 miljoner kronor vilket är 70
miljoner kronor bättre än budgeten på 170 miljoner kronor.
Årets prognostiserade resultat på 240 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 633 miljoner kronor.
Då investeringarna beräknas uppgå till 781 miljoner kronor innebär det att resultatet är 148
miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 81 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent.
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Folkhälsa och sjukvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet

Öppna jämförelser, hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra
undersökningar visar att resultaten är bland de främsta i landet med goda medicinska resultat
samt patienter och invånare, som är nöjda med bemötande och vård. Samtidigt pågår arbete
med ständiga förbättringar.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kontakt med
vårdcentralen

100%

100%

Samtliga vårdcentraler använder teleQ och besvarar
alla dagens inkommande samtal. Samtalen har ökat
med drygt 11 000 jämfört med samma period
föregående år.

Väntetid till besök
hos allmänläkare inom 5
dagar

90%

83%

Andelen patienter som fick komma till allmänläkare i
primärvården inom 5 dagar har försämrats och målet
för perioden nås inte. Cirka en tredjedel av
vårdcentralerna klarar målet. I jämförelse med riket
ligger regionen strax under snittet våren 2017. Aktivt
arbete för att nå målet pågår.

Faktisk väntetid till
första besök i
specialiserad vård

80%

79%

Målet för genomförda första besök inom 60 dagar
uppnås fortsatt inom verksamhetsområde kirurgisk
vård samt psykiatri och rehabilitering. Inom
medicinsk vård sker en viss försämring gentemot
motsvarande period föregående år.

Faktisk väntetid till
besök inom barn och
ungdomspsykiatrin

90%

51%

Inom barn- och ungdomspsykiatrin noteras försämrat
resultat vad gäller väntetid till första besök. I en
nationell jämförelse befinner sig region Jönköping en
bit över genomsnittet.

Faktisk väntetid för
utredning inom barn- och
ungdomspsykiatrin samt
habiliteringen

90%

0%

Den faktiska väntetiden till kvalificerad utredning
inom barn- och ungdomspsykiatrin är försämrad
gentemot motsvarande period föregående år. I många
fall påbörjas åtgärder för att stödja patienter och
närstående i väntan på att utredning slutförs.
Nationellt sett ligger region Jönköping en bit under
genomsnittet. Anledningen är bemanningsproblem.

Väntetid till
undersökning inom
radiologi och klinisk
fysiologi

90%

85%

Röntgen visar en förbättrad tillgänglighet där
samtliga undersökningstyper når mål förutom, MR.

Faktisk väntetid till
operation inom
specialiserad vård

80%

78%

Den faktiska väntetiden till operationer försämras
något och en orsak är kapacitetsbrist på grund av
bemanningssvårigheter.

Fått hjälp att lämna
akutmottagningen inom
4 timmar

90%

79%

Målet att 90 procent av patienterna som besöker
akutmottagningen ska vara färdiga och lämna inom 4
timmar uppnås fortsatt inte och det är en viss
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
försämring gentemot föregående år.
Tillgängligheten ligger över genomsnittet i riket.
Totalt sett genomfördes ca 1000 fler besök på
akutmottagningarna under perioden 2017 i jämförelse
med motsvarande period året innan.

Genomförda
återbesök inom
medicinskt måldatum

90%

68%

Medicinskt måldatum avser det datum då det
planerade återbesöket senast ska genomföras och det
återstår en del arbete för att uppsatta mål ska uppnås.
Återbesök är ett nytt mätetal och har inte följts
kontinuerligt tidigare varför mer analys behövs innan
säkra slutsatser kan dras. Kapacitets- och
produktionsstyrning är ett exempel på pågående
arbete för att förbättra tillgängligheten till återbesök.

Aktiviteter

Analys

Utveckla och sprida goda exempel utifrån
personcentrerad vård

Många olika initiativ pågår kring personcentrerad
vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala
och nationella konferenser som till exempel
utvecklingskraft

Etik och bemötande

Etikrådet har planenligt genomfört nätverksträffar för
etikombuden på länets tre sjukhus.
Bemötandeaspekterna är ett ständigt återkommande
ämne för reflektion och vägledning. Ett nytt
utvecklingsarbete om studentmedverkan i vården har
initierats i samarbete med Futurum. Etikrådets
återkommande spalt i personaltidningen Pulsen hade
denna gång fokus på hälsofrämjande strategier för
ensamkommande flyktingbarn.

Habilitering - ökat behov

Under senaste året har förstärkningar genomförts
inom habiliteringen för att möta ökade behov på
grund av ökad överlevnad. Det finns nu dietisttjänster
på samtliga enheter vilket ökar tillgängligheten.
Förstärkningar har också gjorts med logoped och
sjukgymnast för målgruppen. Remissinflödet vad
gällernyanlända har minskat men flera av dem som
inkom till habiliteringen har mycket stora
habiliteringsbehov.

E-hälsa

Under våren har Cosmic TM (operationsplanering)
införts inom samtliga opererande verksamheter.
Sedan april används Cosmic Link i den samordnade
vårdplaneringen med kommunerna. Arbetet med
förberedelser inför Cosmic R8.1 pågår.
Digitala vårdmöten utvecklingen fortsätter inom Bra
Liv Nära, även privata vårdcentraler erbjuder digitala
vårdmöten.
Arbete pågår med vårdplanering via video och
utveckling av webbtidbok och KBT online.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

40 av 69 aktiviteter i handlingsplanen för jämlik
hälsa 2016-2017 pågår. Områden som utmärker sig
positivt är samverkan med högskolan i utbildning för
socioekonomisk metodik, insatser för nyanländas
hälsa samt ungas psykiska hälsa. Även inom
äldreområdet startas och etableras hälsosatsningar
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Aktiviteter

Analys
inom bland annat kultur och fysisk aktivitet.

Standardiserade vårdförlopp

Under 2017 har 10 SVF införts, vilket är det antal SVF
som ska införas under 2017. Resultaten är ofta bland
de bästa i nationell jämförelse.

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård

En arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att ta fram
förslag på hur tilläggsuppdraget ska utformas.

Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling

Arbete pågår att inventera befintliga
rehabiliteringsriktlinjer och att utveckla
länsgemensamma riktlinjer.

Utveckling av patientinflytande

Flera olika initiativ pågår, t ex:
- modell för brukarstyrd kallelse
- utveckla patientstyrd inläggning.
- patientstödjare på en avdelning.
- patientråd
- enkäter
- information, förslagslåda
- dialog med patientföreningar
- Patientmedverkan i förbättringsarbete

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård pågår arbete inom samtliga
delprojekt. Syftet är att arbetet ska leda till förflyttning från sluten vård till öppen vård, från
sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med invånarna
själva och andra samhällsaktörer.
Utvärdering och lärande fångas längs vägen och arbete pågår parallellt med ett standardiserat
utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning.
Tillsammansarbetet kommer också vara en del i regionens arbete med co-production,
tillsammans med aktörer i bland annat USA. Tillsammansarbetet har väckt intresse och
presenterats i både nationella och internationella sammanhang.
Aktiviteter

Analys

Från akuten till vårdcentralen

Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas rätt.

Trygg och säker vård och omsorg

Under april har Cosmic-Link införts för samordnad
vårdplanering tillsammans med kommunerna.

Kroniska sjukdomar

Arbete pågår på en vårdcentral med området
”hjärtsvikt”, en diagnos som tar stor del av
sjukvårdens resurser. Arbetssättet ska i nästa steg
generaliseras till flera vårdcentraler. I förlängningen
ska arbetssättet implementeras på flera kroniska
sjukdomar.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom

Arbete pågår i södra länsdelen.

Hälsa för livet

Flippen har stimulerat innovativa arbetssätt inom
bland annat sociala mötesplatser, samordnad
vårdplanering med läsplattor och hälsoguider.
Hälsocafé och hjärtats hus etableras allt mer.

Utveckling av hemrehabilitering

Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång
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Aktiviteter

Analys
men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga
länsdelar.

Asyl och integration
Aktiviteter

Analys

Stödja verksamheterna i asyl och integrationsarbetet.

I nuläget finns det 4500 asylsökande barn och vuxna i
Jönköpings län varav 2400 bor i olika boendeformer
på Höglandet. 80 % av de asylsökande är
hälsoundersökta. Mobilt team från tandvård och BVC
har startat utlagd mottagning på asylboende i Hook.
Inom ramen för av SKL:s projekt Hälsa i Sverige har
asylsjuksköterskor, hälsokommunikatörer och kurator
tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 20
asylboenden, HVB hem, föreningar,
medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och
familjecentraler i länet och utbildat närmare 600
personer. Det hälsofrämjande programmet omfattar
utbildning och information inom områden som
egenvård, hälso- och sjukvårds information, sömn,
stress och oro samt levnadsvanor. I samband med
hälsoskola erbjuds möjlighet till enskilda samtal och
rådgivning. Hälsokommunikatörerna ger
modersmålsbaserad hälsoinformation.

Process och produktion
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

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

18%

14%

För att nå målet ska vårdcentralerna genomföra fler
samtal per månad under resten av året.

Andel
förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal

50%

12%

Andel förstagångsföräldrar som genomgått hälsosamtal
uppgår till 12,4 procent. Målet för första tertialet 2017
uppgår till 17 procent.
Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå som
motsvarande period föregående år. En del föräldrar
tackar nej till erbjudandet utifrån att många arbetsgivare
erbjuder detta inom sin företagshälsovård.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter

Analys

Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt.

Arbete pågår inom den sydöstra sjukvårdsregionen
med att utveckla ett standardiserat vårdförlopp för det
neuropsykiatriska (NP) utredningsarbetet .
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Aktiviteter

Analys

Från slutenvård till öppenvård - Utveckling av
arbetssätt för att möjliggöra en förskjutning från
slutenvård till öppenvård.

Det finns en del ingrepp kvar som kan flyttas till
öppenvårdsoperationer/dagkirurgi, men volymen av
dessa är liten.
Arbetet med patientsstyrd inskrivning är påbörjat.

Utveckla den palliativa vården

Översyn pågår

Enhet för omhändertagande av berusade personer
(Tillnyktringsenhet TNE)

Arbete pågår.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Aktiviteter
Patientsäkerhet – säker vård alla gånger

Analys
Arbetssätt för patientsäkerhetsronder är framtaget och
etablerat, och ronder påbörjade under 2017.

Verksamhetsstatistik
Primärvård

Tertial 1 2017

Tertial 1 2016

Förändring

2016

Antal besök läkare

202 355

165 926

36 429

496 929

Antal besök, annan personalkategori

298 601

298 986

-385

857 811

Specialiserad somatisk vård
Tertial 1 2017
Vårdtid i dagar

Tertial 1 2016

Förändring

2016

75 899

81 542

-5 643

229 926

Antal besök, läkare

141 306

146 602

-5 296

424 330

Antal besök, annan personalkategori

103 945

104 347

-402

302 349

647

727

-80

662

18 298

19 982

-1 684

57 334

Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen
Specialiserad psykiatrisk vård

Tertial 1 2017
Vårdtid i dagar
Antal besök, läkare
Antal besök, annan personalkategori
Disponibla vårdplatser (egna)
Vårdtillfällen

18 358

Tertial 1 2016
21 114

Förändring
-2 756

2016
59 612

9 293

8 650

643

25 800

39 286

37 012

2 274

106 334

144

149

-5

141

1 546

1 585

-39

4 569

Primärvård
Inom Primärvården sker en kraftig ökning av antalet läkarbesök. Ökningen är nästan 25
procent eller 36 000 besök. Det är inte länets invånare som söker mer, där syns en liten
minskning, utan hela ökningen förklaras av en ökad efterfrågan från andra län/regioner. Det är
de digitala besöken som ligger bakom ökningen. Besök hos annan personalkategori i
primärvården ligger relativt konstant.
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Specialiserad somatisk vård
Inom den specialiserade somatiska vården fortsätter slutenvården att minska. Jämfört med
motsvarande period 2016 minskar antalet inskrivna i slutenvården med 8 procent. Det
motsvarar cirka 15 färre inskrivningar varje dag. Även antalet läkarbesök minskar (4 %)
medan övriga besök är oförändrat.
Specialiserad psykiatrisk vård
Även inom den specialiserade psykiatriska vården minskar antalet inskrivna i slutenvård.
Minskningen är dock lägre än inom den somatiska vården. Inom den öppna psykiatriska
vården ökar såväl läkarbesök som övriga besök med 6 procent.

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Förbättringsarbete, lärande och förnyelse pågår som en naturlig del i hela verksamheten. I
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är utvärdering, lärande och utveckling en
del i arbetet. Standardiserat utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning är en viktig
del i arbetet.
Ett arbete pågår med framtidens hälso- och sjukvård i samverkan mellan ledning,
verksamhetschefer, fackliga organisationer, patientföreningar med flera. En plan kommer att
presenteras under hösten.

Ekonomi
Strategiska mål: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård
Aktiviteter

Analys

Kostnad per patient (KPP) införs i regionen

Region Jönköpings län kommer att leverera KPP-data
för ortopedi, ögon, kvinnosjukvård, barn, barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar samt infektion för
2016 till SKL.
Med hjälp av den nationella databasen som skapas
kan vi efter sommaren även göra jämförelser med
andra.

Läkemedel
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Den förhållandevis låga kostnadsutvecklingen under första tertialet förklaras bland annat av
lägre kostnader för läkemedel mot hepatit C.
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Kostnadsutvecklingen på helår förväntas totalt bli 5-6 % vilket är inom budgeterad nivå.
Prognosen är osäker på grund av nationellt införande av flera nya kostnadskrävande
läkemedel.
Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård)
(Belopp

Tertial 1
2016

Tertial 1
2017

Förändring
%

Prognos
2017

Diff mot
budget

Läkemedel*

364,8

367,4

1

1 160,0

10,0

Beredningar/abonnemang eget
sjukhusapotek

5,8

6,5

12

20,3

0,0

Summa

370,6

373,9

1

1 180,3

10,0

i mnkr)

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive tjänstekostnad dosdispensiering och rabatter
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Tandvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter
hos befolkningen.
Ett ökat antal patienter väljer att teckna frisktandvårdsabonnemang, cirka tjugo procent av
revisionspatienterna.
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

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

90%

25%

Det är endast sex allmäntandvårdskliniker som kan ta
emot nya patienter för undersökning.
En del av de asylsökande har stora behov av
tandvård. Folktandvården genomför en
generationsväxling inom samtliga yrkeskategorier,
där vi ser att tiden från nyanställd till erfaren kollega
tar lång tid. Detta i kombination med vakanser skapar
köer och förseningar

90%

100%

Specialisttandvården prioriterar och behandlar alla
akuta patienter direkt. Således ingen kö.

0

733

Trots att specialisttandvården är fullbemannad, så är
det fler inkommande remisser än de som behandlas.
Orsaken är en ökad efterfrågan på
specialisttandvården, bland annat på grund av att
allmäntandvården inte är fullbemannad.
Allmäntandvården har också fler tandläkare som är
nyrekryterade och således ej har erfarenhet av
komplicerad tandvård. Dessutom ser vi inom
barntandvården en ökad andel remisser till
narkostandvård på grund av stor mängd karies.

Specialisttandvården:
Andel akuta
remisspatienter som
väntat mindre än 7 dagar
Specialisttandvården:
Antal remisspatienter
som väntat mer än 60
dagar

En del av dessa remisser härrör från nyanlända barn
och ungdomar.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten

Fortlöpande sker åtgärder för att förbättra
tillgängligheten, dock fortgår generationsväxlingen
på tandläkarsidan i regionen med svårigheter att
rekrytera utanför Jönköpings tätort. Vi ser även en
stor rörlighet hos våra yngre tandläkare.
Resursfördelning med personal som stöttar kliniker
med svårigheter sker och kan utvecklas ytterligare.

Riktade satsningar för asylsökande,
kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn.

I takt med att flyktingströmmen avtagit har det också
blivit lättare för klinikerna att klara vårdbehovet i de
ordinarie behandlingsrummen och behovet av akuta
insatser på enskilda flyktingboenden och flytt av
personalresurser har minskat något.

Erbjuda nödvändig tandvård

Alla med rätt till nödvändig tandvård med

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport

12(34)

Aktiviteter

Analys
tandvårdsbehov erbjuds behandling med förtur inom
Folktandvården.

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

Målvärde

Resultat

Analys

Produktivitet mätt
som produktions-poäng i
förhållande till arbetade
timmar

100 %

101 %

Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet.

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Ekonomi Folkhälsa och sjukvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Finansiellt resultat
(organisation)

0

-4 738 tkr

Analys
Avvikelsen i förhållande till budget efter fyra månader
är minus 4,7 miljoner kronor sammantaget för FS
nämndens områden.

Prognosen för helåret är minus 20,7 miljoner kronor vilket skulle innebära ett förbättrat
resultat i förhållande till bokslut 2016 (-38,1 miljoner kronor). Prognosen redovisas uppdelad
på verksamhetsområden och centrala poster:
Verksamhetsområden: Prognos - 61,3 miljoner kronor
Det är framförallt verksamhetsområdena Medicinsk och Kirurgisk vård som står bakom
resultatförbättringen. Dessa områden hade 2016 tillsammans ett negativt resultat på 125
miljoner kronor som nu beräknas minska till 46,5 mnkr, vilket innebär en förbättring på
nästan 80 miljoner kronor.
Medicinsk diagnostik och psykiatri/rehabilitering prognostiserar en positiv avvikelse på cirka
5 miljoner kronor.
Däremot finns en oroande resultatutveckling för Vårdcentralerna Bra Liv som beräknar ett
underskott för helåret på 24 miljoner kronor (2016: -7,7 miljoner kronor).
Folktandvården har en positiv prognos på cirka 4 miljoner kronor.
Centrala poster: Prognos + 40,6 miljoner kronor
Överskott i förhållande till budget per sista april på knappt 8 miljoner kronor. Överskott finns
framförallt inom läkemedel, regionsjukvården och vårdval primärvård. För helåret beräknas
en positiv budgetavvikelse på 40,6 miljoner kronor och det är framförallt nämnda områden
som bidrar till det (läkemedel 11 mnkr, regionsjukvården 15 mnkr och vårdval primärvård 15
mnkr). Läkemedel avser i huvudsak reserverade medel för Hepatit C. Regionsjukvården
förväntas utvecklas enligt samma trend som de senaste månaderna. Överskottet inom Vårdval
primärvård avser ej utbetalda villkorade ersättningar (hembesök och vårdplaneringar).
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Regional utveckling
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som såväl drivs av
regionen såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor som
verksamheter som regionen delfinansierar eller påverkar genom samverkan och
samproduktion. Det finns många aktörer i regionen som bidrar till hållbar tillväxt och
utveckling. Enligt regeringens regleringsbrev ska vi genomföra omvärldsanalyser och följa
länets utveckling, samverka med länets aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och
hållbar utveckling, bidra till insatser som stödjer utvecklingen genom projekt och driva
utvecklingen i enlighet med den nationella och regionala utvecklingsstrategin.
Under 2017 har en revidering av den regionala utvecklingsstrategin startats som involverar
över 60-talet RUS-ombud som spänner över offentlig, privat och ideell sektor. Uppdraget
skall jämställdhetsintegreras. Samtidigt har t en uppföljning inletts av den OECD rapport som
togs fram 2012 vars resultat kommer att inkluderas i RUS-arbetet. Arbetet för
höghastighetståg är fortsatt en prioriterad fråga och nu arbetas det intensivt med nya
nationella och regionala transportplaner. Likaså har vi fortsatt stort fokus på samordning kring
bredbandsutveckling, kompetensförsörjningsfrågor och näringslivsutveckling.
Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:





Arbetsmarknad och näringsliv
Kunskap och innovation
Livsmiljö
Samhällsplanering

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål
En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens som
skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.
Mätbara målvärden
Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
(Mäts årligen, kommer troligen inte att uppnås)
Aktiviteter:
På strategisk nivå lyfts nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park som båda är
aktörer som bidrar till att nya företag skapas. Till exempel följer Almi upp antalet
generationsskiften som de finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk
härkomst som vill starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu
inom Almi. Inom Science Park mäter man antalet idéer per år som omvandlas till företag.
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Regionen finansierar Ung Företagssamhet som drivs på gymnasierna i syfte att öka intresset
för företagande. Vi stöttar även en särskild UF satsning på personer med utländsk härkomst
för att öka intresset för företagande. Därtill får ytterligare 91 ungdomar stöd att starta
sommarföretag i sommar via Ung Drive.
Regionen finansierar Coompanion som syftar till att öka intresset för socialt företagande och
kooperativt företagande. Genom ett välutvecklat samarbete med alla kommuner och Science
Park finns coacher i alla kommuner som hjälper personer med intresse av att starta eget.
Kurser och seminarier arrangeras.
Mätbara målvärden
Antal nystartade företag som efter fem år finns kvar och har en omsättning på minst 500 000
kronor ska öka
Lönesummeutvecklingen ska närma sig riksgenomsnittet. ( mäts årligen)
Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner
minska. (mäts årligen)
Aktiviteter:
Ökad tillväxt skapar ökning av lönesumman. För att stödja företagen finns ett brett spektrum
av stöd som regionen finansierar. För stöd i export och importrådgivning finns EEN och
Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och Science Park, för företag i
kris erbjuder Företagsjouren hjälp, för hjälp att starta eget finns Nyföretagarcentrum och
coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering,
produktutveckling, hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd till företag och till
företagsutveckling uppgår till ca 35 miljoner kronor om året. För att öka förädlingsvärdet i
företag behövs resurser för forskning och utveckling. Regionen finansierar ett antal
forskningsinsatser tillsammans med Jönköping University och näringslivet för att stärka FoU i
länet. Innovation bidrar också till tillväxt och flera studier visar på korrelationen innovation,
mångfald och vikten av blandade branscher för utveckling.
På strategisk nivå arbetar vi utifrån den nyligen framtagna Regionala Innovationsstrategin.
Likaså är samverkan mellan alla länets näringslivschefer och regionen en viktig strategisk
plattform för näringslivsutveckling och kunskapsinhämtning. Regionen driver även projekt
för att öka utländska direktinvesteringar i länet då nya företag kan komplettera befintliga
företag och på så vis skapa mervärde och tillväxt. Vi driver ett projekt för jämställd regional
tillväxt för att öka jämställdheten i vårt näringsliv och öka kunskapen om sambandet mellan
ökad jämställdhet och ekonomisk hållbar utveckling.
Mätbara målvärden
Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka. (mäts årligen)
Aktiviteter:
På strategisk nivå drivs påverkansarbete för att stärka kunskapen om Jönköpings län som en
attraktiv region med många möjligheter för högutbildade personer. Detta handlar t ex om att i
nationella sammanhang informera om antalet högutbildade vi har inom vår egen verksamhet
samt våra goda resultat inom t ex sjukvården. Vi lyfter fram det faktum att vi har flera statliga
verk och ett antal framgångsrika industrier samt en expansiv högskola med stark koppling till
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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näringslivet. Region Jönköpings län klättrade snabbast i Nordregios mätning 2016, som den
region med störst utveckling. Spridning av dessa resultat är viktig. Ju bättre vi blir på att öka
kunskapen om regionen som en attraktiv plats desto fler tror vi kommer att vilja flytta hit.
Projekt såsom Den förste ingenjören, praktik i företag för utländska master studenter,
satsningar på kultursektorn mm bidrar också till intresset för högutbildade att hitta hit och
erbjudas arbete.
Mätbara målvärden
Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas. (mäts av
arbetsförmedlingen årligen)
Aktiviteter:
Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi
samtal med arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration.
Idag ligger integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som samverkar med kommunerna och
regionen . Genom att utöka antalet YH platser i länet kan vi lösa såväl företagens
kompetensbrist och minska etableringstiden. Därför är denna fråga så viktig för regionen.
Regionen driver svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi
finansierar projekt för att utländska akademiker från JU skall få göra praktik på företag i
regionen då praktik är en bra väg in i arbetslivet. Inom de samverkansgrupper som finns i
kompetensplattformen utbyts goda idéer och metoder för förbättrad kompetensförsörjning.

Kunskap och innovation
Inriktningsmål
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Mätbara målvärden
Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma
sig rikssnittet. (mäts årligen)
Aktiviteter:
På strategisk nivå arbetar vi utifrån vårt kompetensplattformsuppdrag. Vi har nätverk där alla
länets studievägledare ingår, vi lyfter frågan om fler utbildningsplatser till länetshögskola till
nationell nivå och vi finansierar ett projekt som heter Arbetsmarknadskunskap som ökar
elever, lärares och föräldrars kunskap om vår regionala arbetsmarknad och vilka utbildningar
som leder till jobb.
Mätbara målvärden
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.
Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år. (mäts årligen)
Aktiviteter:
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Då vi i år fick färre YH platser än tidigare år och dessutom inte fick några platser till området
tillverkning och produktion arbetar vi både på politisk och tjänstemannanivå med att påverka
yrkeshögskolemyndigheten, näringsdepartementet och utbildningsdepartementet.. Projektet
Arbetsmarknadskunskap syftar också till att öka kunskapen om de utbildningar som leder till
jobb men som inte är så populära att välja.
Mätbara målvärden
Andelen gymnasieavhopp ska minska. (mäts årligen, förväntas uppnås).
Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i
förhållande till föregående år. ( mäts årligen)
Antalet utbildningsplatser i ett län påverkar utbildningsnivån. Regioner ellerkommuner som är
aktiva i internationell samverkan och i att attrahera forskningsmedel och projektmedel har
ofta en högre innovationsförmåga. Mångfald och jämställdhet är faktorer som bidrar till
tillväxt. Regionen arbetar med dessa områden på strategisk nivå genom påverkan nationellt
och internationellt tex. inför EUs nya budget 2020 och på projektnivå där vi finansierar
produktutveckling i samverkan med akademi och näringsliv, tex. forskningsmiljön SPARK
eller vårt gemensamma forskningsprogram med JU.

Kunskap och innovation, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov
Framgångsfaktorer: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering
och inriktning.
Första ansökningen till gymnasieskolan visar en försiktig ökning för naturbruksgymnasierna.
Ett samverkansavtal mellan Stora Segerstad och Halmstads kommun har tecknats, som
troligtvis innebär ett ökat antal elever från Halmstad. Hylte kommun är intresserade av ett
liknande avtal.
Strategiska mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning
Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov
Folkhögskolor och gymnasieskolor har mätetal som följs årsvis.
Inom gymnasieskolan pågår arbete för att öka andelen som slutför sin utbildning.

Process och produktion
Verksamhetsstatistik
Tertial 1 2017
Utbildning
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Förändring

2016
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Egna folkhögskolor - elevveckor
Övriga folkhögskolor – elevveckor
(enbart år)

8 586

6 660

1 926

13 711

0

0

0

33 748

Summa

8 586

6 660

1 926

47 459

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor

6 966

6 946

20

13 244

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor

1 153

1 483

-330

2 825

Summa

8 119

8 429

-310

16 069

Uppdragsutbildning har minskat. Från och med 2017 förlägger Sveriges lantbruksuniversitet 16 platser på sin skogliga basårsutbildning till Stora Segerstad. Platserna är fyllda
och utbildningen startar i augusti.

Livsmiljö
Inriktningsmål
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö
som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län
Mätbara målvärden
Målvärdena utgör grund för att mäta hur väl regionens insatser ligger i linje med målen.
Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bidra till att följande mål nås:
Länets negativa flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.
Aktiviteter:
Genom ökad invandring har vi haft ett positivt flyttnetto men sannolikheten att man väljer att
bo kvar på orten hänger samman med möjligheten att få jobb och bostad.
Matchningsutmaningen är stor för många företag. För att behålla invånare i länet är
validering, utbildning, praktikmöjligheter, instegsjobb mm viktiga. Därför är samverkan inom
kompetensplattformsuppdraget viktigt och vår samverkan med Arbetsförmedling och
kommuner likaså.
Upplevelsen av att en plats är attraktiv för en familj eller en individ väger minst lika tungt
som ett jobb eller en bostad. Regionens roll som kulturbärare har en stor påverkan för länets
attraktivitet och många kulturutövare får regionala stöd. Likaså spelar den ideella sektorn en
stor roll för en attraktiv livsmiljö. Många föreningar får stöd från regionen.

Livsmiljö, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare
ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i
Jönköpings län.
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands
Musik och Teater Kulturhuset Spira

26 000

23 630

Att Smålands Musik och Teater inte når målet beror
till största delen på Romeo och Julia, Strawberry
Fields och Unga Spiradagen. Samtliga tre är egna
produktioner som haft mindre publik än prognosen.

Publik Smålands
Musik och Teater utanför kulturhuset Spira

12 000

14 531

Publik vid
föreställningar för barn
och ungdom

12 000

13 043

Andel kommuner
inom länet där det varit
föreställningar eller
annan kulturverksamhet

77%

100%

Process och produktion
Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället
Framgångsfaktor: Samverkan sker med olika aktörer inom kulturområdet
Kulturting har genomförts som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för 2018-2020.

Verksamhetsstatistik
Smålands Musik och Teater *)

Tertial 1 2017

Totalt antal publik

Tertial 1 2016

Förändring

2016

38 161

34 964

3 197

119 576

Totalt antal föreställningar

254

188

66

1 441

Publik per föreställning

150

186

-36

83

*) exkl Teateri

Ekonomi Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt
resultat (organisation)

0

3 802 tkr

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
Nettoresultatet är positivt för perioden. Det är
folkhögskolorna och kultur och utveckling som
redovisar positivt resultat på 1,5 mnkr. Det positiva
resultatet beror på utökat statligt bidrag för
etableringskursen genom fler erhållna veckor.
Smålands Musik och Teater och
bidragsverksamheten har underskott på 0,6 mnkr (se
vidare prognoskommentarerna).
Bidragsverksamhetens underskott på 0,4 mnkr
kommer att försvinna under året.
Centrala anslag
För projektmedel finns ett överskott under det första

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
tertialet.

Prognos helår 2017
För verksamhetsområdet Utbildning och kultur som innefattar regionens skolor, kulturbidrag
samt Smålands Musik och teater prognositiseras ett litet underskott för helåret 2017. För de
centrala anslagen råder budgetbalans.
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar på ett underskott på 0,9 mnkr.
Folkhögskolornas resultat beräknas bli ett överskott på 1,5 mnkr. Förklaringen är att staten
utökat elevveckovolymen kraftigt, ca 1700 veckor. Tillskott har skett för såväl etableringskurs
för nyanlända som extra förstärkning till allmän och särskild kurs.
Smålands Musik och Teaters prognos ser inte ut att nå ekonomisk balans för innevarande år.
Prognosen visar på ett underskott på 2,2 mnkr. Anledningen är främst att intäktsmålet inte
uppnåtts för varken konferenser eller produktioner. Det största enskilda underskottet avser
Romeo och Julia.
Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,2 mnkr.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Skolorna beräknas att sänka balanserat
underskott från tidigare år med 3,3 mnkr. Elevtillströmningen ser fortsatt bra ut.
Centrala anslag
Budgeten för bidragsgivning till olika organisationer förväntas inte ge någon budgetavvikelse
för helåret 2017.
För projektmedel (regionala utvecklingsmedel) finns ett överskott för det första tertialet, men
som följd av redan intecknade projektsatsningar under kommande del av året förväntas ett 0resultat för helåret 2017.

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området
involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och
attraktiva miljöer.
Infrastrukturplanering – aktiviteter:
Arbete med ny regional och nationell trafikplan pågår. Vi arbetar samtidigt med gällande
trafikplan som fokuserar på fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan
och Y:et ( Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö) samt på stråken Nässjö-Oskarshamn,
Nässjö – Vetlanda och Värnamo- Halmstad. I december 2017 kommer Sverigeförhandlingen
att presentera sin slutrapport. Regionen för ett aktivt arbete i denna fråga där vi nyligen
arrangerade en nationell konferens ihop med Sverigeförhandlingen i Jönköping. Vi har även
gemensamma arrangemang i Almedalen.
Bostadsplanering – aktiviteter:
Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Regionen driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att skapa underlag
för en samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling. Därtill finansierar
regionen ett antal samverkansprojekt som syftar till att få in flera aktörer i
samhällsplaneringsutvecklingen. T ex drivs ett projekt med Jönköping, Habo och Mullsjö
kommun i syfte att se hur de på bästa sätt kan utveckla bostadsbyggnationen i samband med
ny höghastighetsbana.
Bredband och digitalisering - aktiviteter:
Regionens bredbandssamordnare har en roll att samla länets aktörer och analysera och se hur
utvecklingen av bredbandsutbyggnad går i länet. Vi ligger under rikssnittet för
bredbandsutbyggnad men alla kommuner arbetar aktivt med frågan och både Aneby och
Värnamo har snart 100 % täckning. Detta arbete sker i nära samarbete med PTS och
Länsstyrelse. Digitaliseringen är en av vår tids största utmaningar och möjligheter. Regionen
finansierar ett antal projekt som ökar kunskapsnivån kring digitalisering, som bidrar till
utvecklingen av nya affärsmöjligheter mm.

Samhällsplanering, egen verksamhet
Medborgare och kund
Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor - för hållbar utveckling
Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

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

60%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor i
Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där
det går att göra relevanta jämförelser. Svensk
Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer
information hur detta ska hanteras.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI allmän trafik - resenärer

73%

P g a ny leverantör och omformulerade frågor i
Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där
det går att göra relevanta jämförelser. Svensk
Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer
information hur detta ska hanteras.

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI serviceresor

85%

81%

Resultatet har sjunkit med ett par procentenheter
jämfört med föregående år. Det kan relateras till
kvalitetsbrister hos ett par av trafikföretagen.
Dessutom gör det ökade resandet t ex att det kan bli
andra avresetider än kunden önskat liksom längre
restider.

Resultat

Analys

Framgångsfaktorer: Prisvärd
Mätetal

Målvärde

Andel nöjda kvinnor
och män index NKI prisvärdhet

50%
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P g a ny leverantör och omformulerade frågor i
Kollektivtrafikbarometern finns ännu ej mätetal där
det går att göra relevanta jämförelser. Svensk
Kollektivtrafik kommer framöver ut med mer
information hur detta ska hanteras.
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Process och produktion
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande, bra infrastruktur. Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal resor

Ökning
med 3,5%

2,3%

Ackumulerat uppvisar resandet en ökning på 2,3%.
Bland trafikslagen återfinns störst resandeökningar
inom Krösatågen. Resandet med ungdomskortet ökar
fortfarande kraftigt. Jämfört med samma period förra
året är ökningen 7,2 procent.

Antal påstigande/mil

9

9,7

Antalet påstigande har ökat jämfört med föregående
år. Produktionen i antal mil är i stort sett oförändrad.

Verksamhetsstatistik
Tertial 1 2017

Länstrafik
Antal resor - buss och tågtrafik (miljoner)
Andel regelbundna resenärer (% av länets inv)
Antal serviceresor (tusental)

Tertial 1 2016

Förändring

2016

7,9

7,8

0,1

22,4

25%

27%

-2%

27,2%

232

226

6

669

Ekonomi Trafik, infrastruktur, miljö
Strategiska mål: Kostnadseffektivt trafikutbud
Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kostnad per resenär
- km (serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,34
kr/km

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

Skattefinansiering allmän trafik

60 %

64%

Högre kostnader under första tertialet samt något lägre
intäkter ger en högre skattefinansieringsgrad än
budgeterat.

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Finansiellt resultat
(organisation)

0

-15 818 tkr

Länstrafikens finansiella resultat
Total ackumulerad budgetavvikelse för det första
tertialet uppgår till -16 mnkr varav den allmänna
trafiken -16,6 mnkr och serviceresor +0,6 mnkr.
Allmän trafik - intäkter (-2,9 mnkr)
Försäljningen i april månad nådde inte riktigt budget.
Ackumulerat är underskottet ca 2,6 mnkr vilket beror
både på egen biljettförsäljning men också på att
intäkterna via Resplus inte når budgeterad nivå. De
totala biljettintäkterna har ökat med ca 9 procent jmf
med förra året t o m april vilket tyder på att
prishöjningarna vid årsskiftet haft effekt.

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Prishöjningarna var större för resor inom 2-zoner och
län (enkel, reskassa) framförallt för att öka
resplusintäkterna och dessa har nu ökat med ca 22 %
jämfört med förra året, men når alltså ännu inte
riktigt budget.
Allmän trafik - kostnader (-13,7 mnkr)
Ett flertal regleringar efter första kvartalet har
påverkat resultatet negativt.


En fördyring på ett bussavtal pga
överskridna frivolymer.



Kvartalsavräkningarna efter första kvartalet
på bussavtalen då volymer och index
regleras, innebar ytterligare utbetalningar
där den största anledningen var att
dieselindex ökade kraftigt.



Slutreglering avseende kostnader för
Västtågen 2016 blev högre än vad som var
uppbokat vid årsbokslutet.
Inom Krösatågen fortsätter vissa tågturer att ersättas
med buss vilket medför fortsatt ökade kostnader; tom
april ca 6,5 mnkr.
Serviceresor (+0,6 mnkr)
I april minskade antalet serviceresor jämfört med
förra året vilket till stor del beror på skillnader i
antalet helgdagar, vilket medförde ett överskott för
månaden. Visst underskott finns avseende
trafikkostnader (både färdtjänst och sjukresor) men
de kompenseras av ökade egenavgiftsintäkter samt
viten från entreprenörer.

Prognos helår 2017
Länstrafiken
Prognosen är beräknad utifrån det som bedöms kan åtgärdas under året. Detta innebär att vissa
utökningar skjuts på framtiden.
Av det prognostiserade underskottet på 28,5 mnkr ingår poster av engångskaraktär med ca 15
mnkr (ersättningstrafik för Krösatågen samt restposter från 2016).
Fokus på arbetet är att få budget i balans till budgetår 2018. Bedömningen är att det krävs att
vissa linjer med låg beläggning tas bort samt att biljettpriserna behöver höjas med mer än
index. Dessutom kan det bli nödvändigt att ta i anspråk en del av kommande budgetmedel
som är avsett för utökningar enligt Trafikförsörjningsprogrammet.
För att hantera det kvarstående underskottet på ca 15 mnkr genomförs nu analyser för att se
vad som ytterligare går att justera vad gäller t ex utglesning vissa turer som ej är i
pendlingsläge. Översyn görs också av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss.
Centrala anslag

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport

24(34)

Budgeten innehåller bidrag till flygplatsen (6 mnkr), valutaeffekt på skulden avseende
kapitaltäcknings-garanti för Flyglinjen samt regionala utvecklings-medel (TIM-delen på 3
mnkr).
Samtliga delar förväntas uppnå budgetbalans för 2017.

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport
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Medarbetare
Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser
Mätetal
Medarbetarsamtal
Personalhälsa sjukfrånvaro

Målvärde

Resultat

Analys

90%

90%

Målet uppfyllt för regionen som helhet.

5,5%

5,4%

Sjukfrånvaron har minskat för regionen som helhet
jämfört med samma period föregående år. Ett aktivt
arbete pågår i verksamheterna när det gäller både
hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och
insatser men även med rehabilitering av pågående
sjukskrivningar.

90%

85%

Ökning i jämförelse med förra året. Arbete pågår med
att nå måluppfyllelse under året

Kompetensutvecklingspl
an

Aktiviteter

Analys

Heltid som norm

Arbete pågår inom hälso- och sjukvården. Det var ca
140 som anmälde intresse för utökad
tjänstgöringsgrad under 2016 Hittills har 100 av
dessa fått sina önskemål tillgodosedda.
Arbete pågår med RAK i hela verksamheten. Det
särskilda projekt som löpt sedan 2016 kommer att
avslutas under 2017. Avsikten är att projektet ska
bidra till att utveckla och tillhandahålla gemensamma
metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten
därigenom använder sina resurser och kompetenser
på bästa möjliga sätt.

Rätt använd kompetens (RAK)

Bemanningsföretag

Arbete pågår med 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. En
särskild handlingsplan har utarbetats som ska
behandlas på Regionstyrelsen i juni.

Årsarbetare
Regionen mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många årsarbetare
som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad och
frånvaro.
I genomsnitt har regionen totalt ökat 123 faktiska årsarbetare under jan - apr 2017 jämfört
med 2016. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av
anställda årsarbetare är 193 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 70 årsarbetare
blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.
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Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 20172016
Ökning av tillsvidareanställda
Ökning av visstidsanställda
Minskning av timavlönade
Summa förändring årsarbetare
Ökad frånvaro (färre i arbete)
Ökning av faktiska årsarbetare

Årsarbetare
162
51
-20
193
-70
123

Samtliga verksamhetsområden förutom Medicinsk vård har ökat i faktiska årsarbetare i
förhållande till samma period föregående år. Uppdelat på personalgrupp så är det en ökning
av sjuksköterskor. Läkargrupperna och tandsköterskor har minskat, övriga grupper har ökat.
Trots ökning av sjuksköterskor finns vissa lägen med svårigheter att bemanna en del
vårdavdelningar. Inför sommaren är tillgången på vikarier liten, vilket kräver särskild
planering. En verksamhetsövergång av personliga ombud från kommunerna till regionen
samt övertagande av en tidigare privat vårdcentral bidrar till ökningen.
Det har även förekommit omflyttningar som påverkar den interna fördelningen av personal
mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Det handlar bland annat om de
förändringar som skedde under 2016 med ett länsgemensamt rehabiliteringscentrum och
förflyttning av personal och verksamhet mellan geriatriska kliniken och ortopeden/
reumatologi.
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Miljö, stöd och service
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet inköp

Målvärde

Resultat

90%

94%

Analys
Fortsatt god måluppfyllelse

Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

87,5
kWh/m2

92,5
kWh/m2

Uppnår inte målsättning, men har en minskad
förbrukning jämfört med föregående år. Under
sommar/höst 2017 kommer energibesparande
åtgärder inom hållbarhetsprogrammet att genomföras
successivt.

Levererad energi
elförbrukning

80
kWh/m2

80,1
kWh/m2

Uppnår inte målsättning, men har en minskad
förbrukning jämfört med föregående år.
Energibesparande åtgärder pågår enligt
hållbarhetsprogrammet, bland annat
utomhusbelysning Värnamo, fläktbyten hus F4
Ryhov, avveckling ångpanna Ryhov och fläktbyten i
Eksjö.

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor, antal
km egen bil (privatbil)

-10 %

-12,3 %

Tjänsteresor, antal
km poolbil (korttid)

-10 %

-6,6 %

Ett minskat nyttjande av bilpoolsbilar under tertial 1
2017 jämfört med föregående år

Andel miljöbilar
inom regionen

75 %

73,7 %

En ökande andel miljöbilar (MB2013) för bilinköp
under tertial 1. I nytt ramavtal ställs krav enligt
nationens miljöbilsdefinition.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt
Arbete pågår med att minska användning av engångsmaterial och att utveckla metoder för att
följa upp miljömässiga krav som ställs i upphandlingar.
Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara
Vi arbetar för tillit, förtroende, likabehandling hos invånare, samarbetspartners och på våra
arbetsplatser.
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Arbete med tillit, likabehandling och mångfald på våra arbetsplatser pågår inom folkhälsoenheten, HR och kommunikationsavdelningen. Webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning
pågår under hela 2017.
Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor
utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Arbete pågår med att minimera mängden hormonstörande ämnen i varor som upphandlas.
Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi
ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
svenskproducerat oberett
kött, mjölk och ägg

87 %

82,5 %

Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under
2017.

Andel svenskodlad
frukt och grönt

14 %

18,8 %

Ny upphandling av frukt & grönt genomförs under
2017.

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

64 %

73,9 %

Ny grossistupphandling genomförs under 2017

Andel ekologiska
livsmedel

45 %

41,4 %

Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under
2017.

Andel kaffe, te och
kakao med sociala och
etiska krav

85 %

85,4 %

Ny grossistupphandling genomförs under 2017
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Ekonomi Region Jönköpings län
Mätetal

Målvärde

Resultat

Finansiellt resultat
(organisation)

0

44 505 tkr

Analys
Efter april månad avviker resultatet för regionen med
44 505 tkr mot periodiserad budget.

Resultatet bättre än budget
Efter första tertialet redovisas ett överskott på 43 miljoner kronor, vilket är 44 miljoner kronor
bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 36 miljoner
kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 13 miljoner
bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar visar 13 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende
på reavinster/förluster samt att orealiserade nedskrivningar gjorts med 9 miljoner kronor.
Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 8 miljoner kronor bättre än
periodbudget.
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 240 miljoner kronor vilket är 70
miljoner kronor bättre budgeten på 170 miljoner kronor. Däremot är det en resultatförsämring
mot 2016 med 80 miljoner kronor trots att 2016 påverkades av kostnader av engångskaraktär
på cirka 50 miljoner kronor.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 042 miljoner kronor vilket är 47 miljoner kronor
lägre än budget. Skatter och statsbidrag beräknas till 10 307 miljoner kronor vilket motsvarar
71 miljoner kronor högre än budget.
Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 265 miljoner kronor, vilket är 118 miljoner
kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 179 miljoner kronor, vilket är 71 miljoner
kronor sämre än budget, och även 54 miljoner lägre än 2016. Främst beror budgetavvikelsen
på att nettot av reavinster/förluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli 53
miljoner kronor sämre än budget, samtidigt som finansintäkterna i form av utdelning och
ränteintäkter beräknas till 10 miljoner kronor lägre.
Värdesäkring av pensioner beräknas till 204 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor lägre
än budget till följd av lägre basbeloppsuppräkningar.
Prognostiserat resultat motsvarar 2,3 procent av skatter och statsbidrag. Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna överstiger resultatet
exklusive avskrivningar med 148 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 81 procent.
Målet är i normalfallet och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna
resultatet exklusive avskrivningar med 255 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent.
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Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
1:2017

Prognos

Bokslut

2017

Utfall
Tertial
årsbudget
1:2016

724

2 107

643

2 039

-3 956

-11 756

-3 752

-11 288

Intäkter
Kostnader
Avskrivning

Avvikelse

2016

-126

-393

-126

-385

-3 358

-10 042

47

-3 236

-9 634

2 709

8 128

28

2 603

7 801

716

2 179

43

669

2 045

Resultat före finansnetto

67

265

118

37

212

Finansnetto tillgångar

44

179

-71

47

233

-68

-204

23

-50

-129

43

240

70

34

316

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag/komm utjämning

Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Verksamhetens nettokostnad ökar mindre än planerat
Nettokostnaden beräknas bli 10 042 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor lägre än
budget. Nettokostnadsökningen blir 4,2 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på
4,7 procent. I 2016 års nettokostnader finns händelser av engångskaraktär som är
jämförelsestörande på så vis att de ökade 2016 års nettokostnad:
- Nedskrivning anläggningstillgångar 2016
-39 miljoner kronor
- Avsättning infrastrukturinvestering 2016
-10 miljoner kronor.
Justerat för dessa jämförelsestörande poster beräknas nettokostnadsökningen bli 4,8 procent.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 4,7 procent.
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Periodavvikelse

Prognosavvikelse

Kostnadsomslutning

Avvikelse
i procent

-5

-21

-10 659

-0,2

-10

-61

-9 050

-0,7

varav centralt

5

40

-1 609

2,5

ANA

4

-1

-473

-0,2

varav verksamhetsområde

1

-1

-423

-0,2

varav centralt

3

0

-50

0

TIM

-16

-28

-1 230

-2,3

varav verksamhetsområde

-16

-28

-1 220

-2,3

0

0

-10

0

RS

34

63

-2 609

2,4

varav verksamhetsområden

15

18

-2 297

0,8

varav centralt

19

45

-312

14,5

RS Övergripande

18

32

-185

17,4

varav internränta

-4

-12

76

-15,8

varav pensioner mm

22

44

-261

16,8

1

1

-16

8,1

36

47

-15 173

0,3

Nämnd
FS
varav verksamhetsområden

varav centralt

RF
Totalt

Personalkostnader ökar mer än avtalsökning
Personalkostnaderna beräknas öka med 3,6 procent. Avtalsökningen utgör 3,0 procent. Den
prognosticerade kostnadsökningen är därmed cirka 25 miljoner kronor högre än
avtalsökningen.

Skatteintäkterna överstiger budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 128 miljoner kronor 2017 vilket är 28 miljoner kronor
högre än budgeten. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
bedömning i april, vilken på totalen även var samma i februari.

Region Jönköpings län, Fördjupad månadsrapport

32(34)

Statsbidrag och utjämning bättre än väntat
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr

Avvikelse Bokslut 2016
årsbudget

Tertial 1

Prognos

2017

2017

Inkomstutjämning

549

1 648

+27

1 543

Kostnadsutjämning

-97

-292

-5

-270

0

0

0

8

Regleringsbidrag/avgift

-47

-140

-13

-131

Läkemedelsbidrag

290

902

33

841

21

61

1

54

716

2 179

43

2 045

Införandebidrag

Välfärdsmiljard flyktingar
Summa

I maj kom beskedet om nytt avtal avseende bidrag till läkemedelsförmånen. Det visade att
regionen får nästan 912 miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 30 procent av erhållna
läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att detta
motsvarar cirka 11 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2017 beräknas netto till 902
miljoner, vilket är 33 miljoner kronor högre än budget.
Även utjämningssystemet prognostiseras bli 9 miljoner kronor högre än budget.
Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
nästan 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen samt att 2016 förstärka
hälso- och sjukvården till landstingen med 1 miljard kronor. Regionen fick av dessa 54
miljoner kronor 2016 i flyktingbidrag (vilka är särredovisade i tabellen) samt 35 miljoner
kronor i hälso- och sjukvårdsförstärkning (vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften). Den extra
förstärkningen inom hälso- och sjukvården fortsätter även 2017, men har sänkts till 500
miljoner, vilket ger regionen cirka 17 miljoner kronor, dessa ingår i
regleringsbidraget/avgiften.
Inför 2017 beslutades om ytterligare välfärdsmedel till landsting/regioner om 2 300 miljoner
kronor varav 900 miljoner kronor avser generellt invånarbaserat stöd, detta ger regionen 32
miljoner kronor, dessa ingår i regleringsbidraget/avgiften. Den andra delen, 1 400 miljoner
kronor avser ett flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 61 miljoner kronor som särredovisats
i tabellen ovan.

Finansnettot sämre än budget
Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 44 miljoner
kronor som för helår beräknas uppgå till 179 miljoner kronor. Det är 71 miljoner kronor lägre
än budget, där 43 miljoner kronor avser realisationsförluster, nedskrivningar och
bankkostnader och 28 miljoner kronor avser lägre intäkter för realisationsvinster,
ränteintäkter, utdelningar och återlikvider.
Utöver det redovisade finansnettot finns per 2017-04-30 orealiserade värdeökningar på 735
miljoner kronor.
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Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
fyra månader till 2,1 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,3 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
första tertialet en kostnad på 68 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 204 miljoner
kronor. Det är 23 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar
Årets prognostiserade resultat på 240 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 633 miljoner kronor.
Då investeringarna beräknas uppgå till 781 miljoner kronor innebär det att resultatet är 148
miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 81 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringarna översteg resultatet exklusive avskrivningar med 252
miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansiering till 69 procent.
Bruttoinvesteringarna på 781 miljoner kronor är 41 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av
de beräknade investeringarna utgörs 39 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 540 miljoner kronor av byggnader samt 202 miljoner kronor av övriga
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och fordon.
Under årets första tertial har investeringar genomförts för cirka 233 miljoner kronor.

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 240 miljoner kronor.
Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången 2016 fortfarande kommer vara
positiv 2017.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 40-53
Tid:

2017-05-30, kl 13:00-14:50

Plats:

Konferenslokal 11, Elmia Jönköping

§ 45

Motion– Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige


Avslå motionen, då en ny lagstiftning kräver framtagande
av nya arbetssätt.

Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har
lämnat motion om att låta patientnämnden administrera alla
klagomål. Ett faktaunderlag har tagits fram och patientnämnden
har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen. Nämndens
presidium har också fört en dialog med patientnämndens
presidium. Motionen föreslås avslås. Vid presidiets sammanträde
2017-03-01 beslutades att avvakta lagrådsremissens intentioner.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11



Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10



Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 40-53
Tid:

2017-05-30, kl 13:00-14:50

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Lis Melin

Elisabeth Töre

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 61-78
Tid:

2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 63

Motion– Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Nämnden förslås


Avslå motionen, då en ny lagstiftning kräver framtagande
av nya arbetssätt.

Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har
lämnat motion om att låta patientnämnden administrera alla
klagomål. Ett faktaunderlag har tagits fram och patientnämnden
har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen. Nämndens
presidium har också fört en dialog med patientnämndens
presidium. Motionen föreslås avslås. Vid presidiets sammanträde
2017-03-01 beslutades att avvakta lagrådsremissens intentioner.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11



Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10



Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Beslutet skickas till
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 61-78
Tid:

2017-05-17, kl 08:00-10:10

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 26-44
Tid:

2017-03-01, kl 08:00-11:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 28

Motion – Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Presidiet beslutar


Avvakta lagrådsremissens intentioner.

Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har
lämnat motion om att låta patientnämnden administrera alla
klagomål. Ett faktaunderlag har tagits fram och patientnämnden
har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen. Nämndens
presidium har också fört en dialog med patientnämndens
presidium. Motionen föreslås avslås.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11



Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10



Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår att avvakta lagrådsremissens intentioner.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 26-44
Tid:

2017-03-01, kl 08:00-11:20

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 13-25
Tid:

2017-02-08, kl 08:00-09:50

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 14

Motion – Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Nämnden föreslås besluta att
1.

Avslå motionen.

2.

Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag
med utgångspunkt från klagomålsutredningens föresatser i
hanteringen av klagomål och synpunkter.

3.

Förslaget beaktas i budgetarbetet inför 2018.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter nämndens behandling
har faktaunderlag tagits fram som är underlag för ett beslut.
Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på
motionen. Nämndens presidium har också fört en dialog med
patientnämndens presidium.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11



Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10



Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår att motionen avslås, samt att ta fram ett
förslag med utgångspunkt från klagomålsutredningens intentioner
och beakta detta i budgetarbetet inför 2018.
En komplettering i beslutsunderlaget om varför motionen avslås
ska också göras.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 13-25
Tid:

2017-02-08, kl 08:00-09:50
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

37

SKRIVELSE
2017-02-09

1(3)

RJL 2015/534

Regionfullmäktige

Motion - Låt patientnämnden administrera alla klagomål
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta att


Motionen avslås.

Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har lämnat motion om
att låta patientnämnden administrera alla klagomål. Ett faktaunderlag har tagits
fram och patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på motionen.
Nämndens presidium har också fört en dialog med patientnämndens presidium.
Motionen föreslås avslås.

Information i ärendet
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motion – Låt
patientnämnden administrera alla klagomål att:
 samordna direktkanalerna under patientnämnden för att få en väg in för
patienten
 slopa direktkanalerna och lansera Patientnämnden som den enda naturliga
vägen att lämna klagomål.
Region Jönköpings län erbjuder befolkningen flera sätt att framföra klagomål och
synpunkter. I första hand ska patienterna vända sig direkt till berörd verksamhet.
Patientens direktkanaler utgör en lokal modell med ett jämfört med patientnämnden begränsat uppdrag.

Alternativa klagoinstanser
Via 1177 Vårdguiden informeras befolkningen om alternativa möjligheter att klaga eller lämna synpunkter på vården; direkt till vårdpersonalen eller chefen för en
verksamhet, genom att kontakta patientnämnden eller Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Landets patientnämnder har en lagstadgad skyldighet att utifrån synpunkter och
klagomål dels stödja och hjälpa enskilda patienter, men också att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Nämnderna tar
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emot frågor och klagomål om hälso- och sjukvård, tandvård, privattandvård med
regionavtal, hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen eller enligt avtal med
kommunen samt den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som man får i
samband med hälso- och sjukvård. Lokalt bedriver patientnämnden sitt arbete i
samverkan med referensgruppen för patientsäkerhet och chefläkarorganisationen
och med IVO.
Inom Region Jönköpings län finns dessutom möjligheten att kontakta patientens
direktkanal för hälso- och sjukvården respektive tandvården. Direktkanalerna har
ett i jämförelse med patientnämnden begränsat uppdrag. Huvudsyftet att hjälpa
den som inte är nöjd med vården att få prata med den som är ansvarig.

Klagomålsutredningen
Klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården har nyligen varit föremål för nationell översyn med syftet att göra hanteringen av klagomål mer ändamålsenlig
(SOU 2015:14, SOU 2015:12). Kartläggningen visar att de olika funktionerna i
dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att samordningen av klagomål brister. Det är vanligt att patienterna samtidigt klagar till flera instanser. I
utredningens slutbetänkande betonas att ansvaret ska vara klart utpekat och att det
ska vara tydligt vad patienten kan förvänta sig när den klagar till olika aktörer. För
att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem konstaterar utredningen att det
krävs förändrad och förtydligad ansvarsfördelning, förändrad resursfördelning
samt kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård.
Patientnämnden utgör tillsammans med vårdgivaren första linjen i det föreslagna
systemet, medan IVO:s roll ska vara att pröva om ett handlande varit förenligt
med gällande föreskrifter och vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientnämnden
föreslås utgöra den instans vars uppgift är att stödja patienten och verka för att
vårdgivaren ger svar och förklaringar till det som inträffat. En ny lag som ska reglera verksamheten föreslås träda i kraft 1 juli 2017.
Patientnämnden ska enligt lagförslaget ha en självständig ställning, organisatoriskt sett åtskild från vårdgivarna och från landstingens ledning. Nämndernas huvuduppgift ska vara att hjälpa och stödja enskilda patienter att få svar av vårdgivaren. De ska även bland annat:
 tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver och
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
 främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
 rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter
 informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet
 kommunicera med patienter så som det är lämpligt med hänsyn till frågans
eller klagomålets art
 särskilt beakta barnets bästa
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bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter
riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård som framkommit i analysen ska kommuniceras till landstinget eller kommunen, som
ska organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att slutsatserna av de analyser som nämnderna gör tas om hand, och bidrar till att patienterfarenheterna tas till vara i hälso- och sjukvårdens utveckling.

Region Jönköpings län ger i remissvaret till SOU 2015:14 (RJL 2015/625) generellt gett sitt stöd till det föreslagna klagomålssystemet och betonar vikten av ett
systematiskt och långsiktigt kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. En enhetlig klagomålshantering via den lagreglerade patientnämnden ligger i linje med slutbetänkandet i klagomålsutredningen och förväntas bidra både till ökad tydlighet för
patienter/invånare och till en enhetlig och ändamålsenlig klagomålshantering. Att
samordna direktkanalerna under patientnämnden är däremot inte möjligt eftersom
patientnämnderna enligt lag ska vara organisatoriskt fristående.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-12
Tid:

2017-10-11, kl 08:00-10:10

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§3

Motion – Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Presidiet beslutar


Avvakta med beslut till presidiets sammanträde i februari.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter nämndens behandling
har faktaunderlag tagits fram som är underlag för ett beslut.
Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på
motionen. Nämndens presidium har också fört en dialog med
patientnämndens presidium.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10



Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Beslutet skickas till
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 1-12
Tid:

2017-10-11, kl 08:00-10:10

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidierna för Nämnderna för folkhälsa
och sjukvård, Trafik, infrastruktur och
miljö, samt patientnämnden §§ 1-3
Tid:

2017-01-10, kl 10:00-11:00

Plats:

Regionens hus, Sal C

§3

Motion – Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Information i ärendet
Vid presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvårds sammanträde
den 31 augusti 2016 beslutades att inför presidiets förslag till
beslut avvakta en dialog med patientnämndens presidium.
En dialog förs nu kring presidiernas faktaunderlag.
Fakta och synpunkter för och emot patientens direktkanal
framförs.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i
Nämnden för skrivs förslag till beslut.
Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på
motionen.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10



Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25

Beslutet skickas till
Presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård
Patientnämnden
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidierna för Nämnderna för folkhälsa
och sjukvård, Trafik, infrastruktur och
miljö, samt patientnämnden §§ 1-3
Tid:

2017-01-10, kl 10:00-11:00

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 67-86
Tid:

2016-08-31, kl 08:00-10:00

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 69

Motion - Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Presidiet beslutar


Att avvakta en dialog med patientnämndens presidium.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel
Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i
Nämnden för skrivs förslag till beslut.
Patientnämnden har i en skrivelse lämnat sina synpunkter på
motionen.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Ett enigt presidium vill avvakta en dialog med patientnämndens
presidium före motionen behandlas.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 67-86
Tid:

2016-08-31, kl 08:00-10:00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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Regionledningskontoret
Anette Peterson
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Faktaunderlag Motion - Låt patientnämnden administrera alla klagomål
Inledning
Med anledning av motion från Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motion – Låt
patientnämnden administrera alla klagomål att:
 samordna direktkanalerna under patientnämnden för att få en väg in för
patienten
 slopa direktkanalerna och lansera Patientnämnden som den enda naturliga
vägen att lämna klagomål.
Region Jönköpings län erbjuder befolkningen flera sätt att framföra klagomål och
synpunkter. I första hand ska patienterna vända sig direkt till berörd verksamhet.
Patientens direktkanaler utgör en lokal modell med ett jämfört med patientnämnden begränsat uppdrag. Direktkanalerna är en kanal till verksamheterna. De kom
till för cirka 20 år sedan för att underlätta för patienter att lämna synpunkter och få
återkoppling.

Alternativa klagoinstanser
Via 1177 Vårdguiden informeras befolkningen om alternativa möjligheter att klaga eller lämna synpunkter på vården; direkt till vårdpersonalen eller chefen för en
verksamhet, genom att kontakta patientnämnden eller Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Landets patientnämnder har en lagstadgad skyldighet att utifrån synpunkter och
klagomål dels stödja och hjälpa enskilda patienter, men också att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Nämnderna tar
emot frågor och klagomål om hälso- och sjukvård, tandvård, privattandvård med
regionavtal, hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen eller enligt avtal med
kommunen samt den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som man får i
samband med hälso- och sjukvård. Lokalt bedriver patientnämnden sitt arbete i
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samverkan med referensgruppen för patientsäkerhet och chefläkarorganisationen
och med IVO.
Inom Region Jönköpings län finns dessutom möjligheten att kontakta patientens
direktkanal för hälso- och sjukvården respektive tandvården. Direktkanalerna har
ett i jämförelse med patientnämnden begränsat uppdrag. Huvudsyftet är att hjälpa
den som inte är nöjd med vården att få prata med den som är ansvarig.

Klagomålsutredningen
Klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården har nyligen varit föremål för nationell översyn med syftet att göra hanteringen av klagomål mer ändamålsenlig
(SOU 2015:14, SOU 2015:12). Kartläggningen visar att de olika funktionerna i
dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att samordningen av klagomål brister. Det är vanligt att patienterna samtidigt klagar till flera instanser. I
utredningens slutbetänkande betonas att ansvaret ska vara klart utpekat och att det
ska vara tydligt vad patienten kan förvänta sig när den klagar till olika aktörer. För
att skapa ett ändamålsenligt klagomålssystem konstaterar utredningen att det
krävs förändrad och förtydligad ansvarsfördelning, förändrad resursfördelning
samt kulturförändringar för en mer patientcentrerad vård.
Utredningen föreslår att det i patentsäkerhetslagen ska införas en bestämmelse
som förtydligar vårdgivarens ansvar att ta emot och besvara klagomål. Vidare
föreslås patientnämndernas huvudsakliga uppdrag vara att hjälpa patienten att få
svar av vårdgivaren. IVO:s roll ska vara att pröva om ett handlande varit förenligt
med gällande föreskrifter och vetenskap och beprövad erfarenhet. En ny lag som
ska reglera verksamheten föreslås träda i kraft 1 juli 2017.
Patientnämnden ska enligt lagförslaget ha en självständig ställning, organisatoriskt sett åtskild från vårdgivarna och från landstingens ledning. Nämndernas huvuduppgift ska vara att hjälpa och stödja enskilda patienter att få svar av vårdgivaren. De ska även bland annat:
 tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver och
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
 främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
 rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter
 informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet
 kommunicera med patienter så som det är lämpligt med hänsyn till frågans
eller klagomålets art
 särskilt beakta barnets bästa
 bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter
 riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård som framkommit i analysen ska kommuniceras till landstinget eller kommunen, som
ska organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att slutsatserna av de ana-
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lyser som nämnderna gör tas om hand, och bidrar till att patienterfarenheterna tas till vara i hälso- och sjukvårdens utveckling.
Verksamheternas ansvar för att ta emot, behandla och besvara klagomål förtydligas i utredningen och kommer att innebära ett behov av att se över rutiner för att
underlätta för patienter att lämna synpunkter och få svar. Det kan i samband med
denna översyn vara aktuellt att pröva behovet av patientens direktkanals uppgift
som kanal mellan patient och verksamhet, särskilt om den upplevs skapa en otydlighet.
Region Jönköpings län ger i remissvaret till SOU 2015:14 (RJL 2015/625) generellt gett sitt stöd till det föreslagna klagomålssystemet och betonar vikten av ett
systematiskt och långsiktigt kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. En enhetlig klagomålshantering i verksamheten och vid behov till den lagreglerade patientnämnden ligger i linje med slutbetänkandet i klagomålsutredningen och förväntas bidra
både till ökad tydlighet för patienter/invånare och till en enhetlig och ändamålsenlig klagomålshantering. Att samordna direktkanalerna under patientnämnden är
inte möjligt eftersom patientnämnderna enligt lag ska vara organisatoriskt fristående.

Beslutsunderlag


Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården: SOU 2015:14 (delbetänkande).



Nya perspektiv i klagomål och tillsyn: SOU 2015:12 (slutbetänkande)



Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 56-66
Tid:

2016-06-15, kl 08:00-10:00

Plats:

Sal C, Regionens hus

§ 57

Informationsärenden
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om


Trygg anknytning förebygger psykisk ohälsa
Diarienummer: RJL2016/1778
Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28 med ett svar
från nämndens ordförande och hälso- och
sjukvårdsdirektören, samt information om den nya
organisationen till nämnden vid sammanträdet den 28 juni.



Skrivelse från patientnämnden: Bristande kommunikation
inom och mellan länssjukvården och regionsjukvården –
äventyrar patientsäkerheten
Diarienummer: RJL2016/1734
Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag
till svar till presidiets sammanträde i augusti.



Skrivelse från patientnämnden: ”Varför måste allt ta så lång
tid?” – långa tider i telefon till 1177 Vårdguiden
Diarienummer: RJL2016/1735
Anmälningsärende till nämnden vid FS 2016-05-31.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag
till svar till presidiets sammanträde i augusti.
Ett möte ska också bokas med fs-presidium, presidierna i
patientnämnden och TIM för att diskutera ett gemensamt
arbetssätt.



Remiss avseende nationell och regional nivåstrukturering av
sex åtgärder inom cancerområdet (Samordnat svar inom
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN))
Diarienummer: RJL2016/352 (SVN2016-10)
Bilaga
Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28.



Rökfritt 2025
Regeringens strategi med målet att nå ett rökfritt Sverige till år
2025.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 56-66
Tid:

2016-06-15, kl 08:00-10:00

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag
till presidiets sammanträde i augusti.


Sammanställning över nämndens icke slutbehandlade
motioner:
RJL2015/1824 Motion - Sjukresesystem anpassat efter
dagens behov skickad till TIM, LFF och LPR för
synpunkter – svar ska ha inkommit senast den 30/9.
Presidiet har också föreslagit att motionen ska samordnas
med motion RJL2016/966 Hur fungerar egentligen våra
sjukresor som handläggs av TIM
Presidiet föreslår nu att även motion RJL2015/725
Färdtjänst med rätt till bärhjälp som handläggs av TIM ska
samordnas med motionerna ovan.
RJL2015/534 Motion - Låt patientnämnden administrera
alla klagomål (Patientnämnden har i skrivelse 2015-07-27 begärt att
få lämna ett yttrande över motionen)

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
underlag till svar till presidiets sammanträde i augusti.



Remiss Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen
om kliniska läkemedelsprövningar
Diarienummer: RJL2016/1663
Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28.



Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med
anledning av ny lagstiftning för ensamstående (SKL)
Diarienummer: RJL2016/1819
Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28.



Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel
i hälso- och sjukvården m.m.
Diarienummer: RJL2016/1896
Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28.



Remiss Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 56-66
Tid:

2016-06-15, kl 08:00-10:00

EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Diarienummer: RJL2016/1958
Anmälningsärende till nämnden 2016-06-28.


Sommarsituationen



Samverkan har ägt rum kring permanent stängning efter
sommaren av rehabiliteringsavdelningen i Nässjö i enlighet
med tidigare beslut.
Vikten av patienthotell påpekades.



Aktuella frågor
- Regionsamverkan Sydsverige
- IVO-ärende
- Samordningsförbunden

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 88-99
Tid:

2015-08-24, kl 08:00-09:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 96

Patientnämnden som remissinstans
Patientnämnden har begärt att få vara remissinstans vid
beredningen av motion Låt patientnämnden administrera alla
klagomål, RJL2015/ 534.
Patientnämnden kommer att få lämna synpunkter när motionen
ska beredas.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 64-75
Tid:

2015-08-11, kl 13:00-15:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 68

Informationsärenden och aktuell information
Ragnvald Ahlnér, Kjell Ekelund och Jeanette Byskén Henriksson
informerar om Patientnämndens arbete.
Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar följande information:


Motion Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid,
RJL2015/1066



En utvärdering och sammanställning av sommarsituationen
kommer att göras



Region Jönköpings län har en generös policy för
kontinuerlig blodsockermätning för barn



IVO-ärenden



Mer jämlik vård



Redovisning av tillgänglighet



Frågor

Följande frågor ställs och ska besvaras vid nästa
sammanträde.
Marcus Eskdahl ställer följande frågor:
”- Vad har gjorts efter ambulansutredningen?
- De extra resurserna som nyligen tillförts, hur har de fördelats?
- Hur ser patientflödet ut till de tre akutsjukhusen när det gäller
förlossningsvården utifrån geografiska områden?”
Sibylla Jämting ställer följande frågor:
”Informationsöverföringen och kommunikationen mellan
regionens sjukvård och kommunernas hemsjukvård fungerar
fortfarande dåligt, vilket medför merarbete för båda parter och en
betydande patientsäkerhetsrisk.
I Region Kronoberg har vissa kommuner löst detta problem
genom att man själva använder journalsystemet Cambio Cosmic
och det finns ett avtal om sammanhållen journal mellan
kommunerna och regionen.
- Hur ser möjligheterna ut för att införa Cosmic i kommunerna i
vårt län på samma sätt som i Kronoberg?
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 64-75
Tid:

2015-08-11, kl 13:00-15:30

- Hittills har ju regionen satsat på att lösa problemen med hjälp av
Nationella patientöversikten, vilket ännu inte fungerar väl och
även i bästa fall innebär en betydligt sämre lösning än
sammanhållen journal med t ex journalsystemet Cosmic. Man kan
naturligtvis avvakta nationella IT-lösningar men tidsperspektivet
innan dylik lösning är på plats är förskräckande långt. Hur tänker
sig regionen hantera de problem och risker som nuvarande ITlösning innebär under de närmaste åren?”
Kristina Bertov informerar om


Månadsrapport

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Bertil Nilsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 67-72
Tid:

2015-06-15, kl 08:00-09:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 68

Informationsärenden
Mats Bojestig informerar om följande ärenden:
Ny motion
- Låt patientnämnden administrera alla klagomål, RJL2015/534.
Presidiet vill avvakta regeringens proposition före beredning av
motionen, samt få information om patientnämndens arbete.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 40-53
Tid:

2017-05-30, kl 13:00-14:50

Plats:

Konferenslokal 11, Elmia Jönköping

§ 46

Återremiss Motion – Alternativ till våld, är det
dags för nästa steg nu
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige


Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i
syfte att få svar på ett antal frågeställningar kring våld i nära
relationer.
Vid Nämnden för folkhälsa och sjukvårds sammanträde 2017-0221 samt vid presidiets sammanträde 2017-03-01 fick
regionledningskontoret i uppdrag att komplettera faktaunderlaget
med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt
hur de statliga medlen används.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28



Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård
2017-02-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 40-53
Tid:

2017-05-30, kl 13:00-14:50

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag att
motionen är besvarad och Elisabeth Töres yrkande och finner att
nämnden bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Lis Melin

Elisabeth Töre

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 61-78
Tid:

2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 64

Återremiss Motion – Alternativ till våld, är det
dags för nästa steg nu
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Nämnden förslås besluta


Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i
syfte att få svar på ett antal frågeställningar kring våld i nära
relationer.
Vid Nämnden för folkhälsa och sjukvårds sammanträde 2017-0221 samt vid presidiets sammanträde 2017-03-01 fick
regionledningskontoret i uppdrag att komplettera faktaunderlaget
med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt
hur de statliga medlen används.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28



Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01



Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård
2017-02-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Underlaget kompletteras med hur stor summa regionen fått i
utvecklingsmedel från Socialstyrelsen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 61-78
Tid:

2017-05-17, kl 08:00-10:10
Beslutet skickas till
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn
Regionfullmäktige

Motion – Alternativ till våld, är det dags
för nästa steg nu?
Förslag till beslut
Nämnden förslår fullmäktige besluta att
 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av återremittering av ärende efter behandling i presidiet för
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 2017-03-30 har faktaunderlaget kompletterats
med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur de statliga
medlen används.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade:
 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i
familjen?
 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört?
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län?
 Krävs resursförstärkningar?
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige
Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn.
FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära relationer finns
under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och ungdomshälsa. Stödet gäller
indikationer på misshandel/övergrepp, bemötande och omhändertagande, tolk,
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anmälningsskyldighet/sekretess, råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt
läkarundersökning och vad som ska inbegripas i den.
Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd vid
mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- och
sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i COSMIC
(våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till våldsutövare.
1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län?
Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är våld? Varför
är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? Vem utövar våld? Om
man själv utövar våld - var kan man få hjälp? Samt nationella stödorganisationer
och fördjupad information.
Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018. Vid Landstingsfullmäktige
möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att:
 Länsövergripande handlings-/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och
förankras i verksamheterna.
- En handlingsplan är framtagen
 med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer.
- grundutbildningar är genomförda via föreläsningar i aula, föreläsningar
för AT- och ST-läkare, samt vid arbetsplatsträffar på vissa av länets
vårdcentraler.
- en webbutbildning kring att ställa frågan om våld och att dokumenter i
Cosmic håller på att skapas, med hjälp av de utvecklingsmedel som
landsting/regioner fått från Socialstyrelsen. Arbetet görs tillsammans med
Region Jämtland Härjedalen och Amphi produktion. Filmerna är planerade
att vara färdiga 31 maj.
En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer
eller om partnern slutat att bruka våld.
Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera
och erbjuda stöd.
Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 20142018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och
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sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats
maximeras.
Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Steg ett bör vara att få fullt
fungerande verksamheter utifrån de resurser som finns idag.
Uppföljning av handlingsplan
Det finns tre lokala verksamhetsnära grupper i länet som är sakkunniga i ämnet
våld i nära relationer vilka hjälper till att utveckla arbetet och sprida information.
Dessa lokala grupper hålls samman av regional samordnare vilken även
medverkar i Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) nationella nätverk.
Arbete som ständigt pågår är:
 Uppdateringar och spridning av FAKTA
 Uppdatering och spridning av hemsida Våld i nära relationer
 Uppdatering och spridning av regional sida på 1177 Utsatt för våld eller
hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län?
 Utbildningar vid APT och andra verksamhetsnära möten för vårdgivare
 Arrangera större konferenser/utbildningar
 Kunskapsspridning och information via regionala nätverksträffar
 Medverka i fokusgruppen Våld i nära relationer vilken ligger under
Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Syftet att genom samverkan utveckla
länets arbete mot våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och
förebygga våldet.
 Medverka vid NCK:s nationella nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning.
Beskrivning av nuläget
Utöver det arbete som ständigt pågår enligt beskrivning ovan läggs mycket fokus
på skapandet av webbutbildningen samt VERA. Förutom tidigare nämnda
samverkansparter är även Region Jönköpings läns Kommunikationsavdelning
inkopplad i satsningen av den två webbutbildningarna.
En två-årig överenskommelse (2017-2018) finns mellan regeringen och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) för ”En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”. Syftet är att jämställdhet och frågor
om våld i nära relationer ska vara integrerade delar i landstingens kvalitetsarbete
med sjukskrivning och rehabilitering. Utifrån denna överenskommelse besöker
sakkunnig länets vårdcentraler för utbildning/information rörande våld i nära
relationer.
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Resultatet från en genomförd enkätundersökning har, och kommer att ha, fortsatt
fokus framåt för att möta verksamheternas behov. De båda webbutbildningarna
går helt i linje med belysta behov där planering för spridning och implementering
av dessa pågår. I samband med skapandet av webbutbildningen ses alla dokument
och formuleringar över för att dessa ska vara inkluderande utifrån HBTQperspektivet. Vidare så sker arbete kring hur ATV på bästa sätt ska verka i
framtiden.
Socialstyrelsens utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer
Region Jönköpings län har fått drygt 950 000 kronor i utvecklingsmedel från
Socialstyrelsen. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot
våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har
bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.
Region Jönköpings län har använt medlen till:
 Enkätundersökning under oktober-december 2016 utifrån regionens
handlingsplan och Socialstyrelsens vägledning (2014) att hälso- och
sjukvården bör fråga alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och
psykiatrisk vård om erfarenhet av våld samt ta upp frågan om våld i alla
ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet med undersökningen
var att upptäcka eventuellt behov av- och möjliggöra anpassat stöd i
verksamheterna så att fler väljer att ställa frågor om våld.
 Skapande av en webbutbildning tillsammans med Amphi produktion och
Region Jämtland-Härjedalen. Utbildningens syfte är att ge
kunskap/verktyg för att kunna ställa frågan om våld samt att hantera svaret
och på ett säkert sätt dokumentera i Cosmic. Utbildningen förväntas vara
klar i slutet av juni 2017.
 VERA - webbaserade utbildning om hälso- och sjukvårdens
anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
 En utökning av ATV i Jönköping att även inbegripa våldsutsatta.
Psykolog och kurator kommer under 2017 ta emot klienter utsatta för våld
i nära relation.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Förvaltningsnamn
Presidium Nämnd Folkhälsa och sjukvård

Motion – Alternativ till våld, är det dags
för nästa steg nu?
Inledning
Med anledning av återremittering av ärende efter behandling i presidium Nämnd
för Folkhälsa och sjukvård 2017-03-30 kompletteras informationen i ärendet
faktaunderlag hur handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur de
statliga medlen används.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade:
 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i
familjen?
 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört?
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län?
 Krävs resursförstärkningar?
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige
Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn.
FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära relationer finns
under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och ungdomshälsa. Stödet gäller
indikationer på misshandel/övergrepp, bemötande och omhändertagande, tolk,
anmälningsskyldighet/sekretess, råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt
läkarundersökning och vad som ska inbegripas i den.
Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd vid
mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälso- och
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sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i COSMIC
(våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till våldsutövare.
1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län?
Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är våld? Varför
är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? Vem utövar våld? Om
man själv utövar våld - var kan man få hjälp? Samt nationella stödorganisationer
och fördjupad information.
Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018. Vid Landstingsfullmäktige
möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att:
 Länsövergripande handlings-/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och
förankras i verksamheterna.
- En handlingsplan är framtagen
 med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer.
- grundutbildningar är genomförda via föreläsningar i aula, föreläsningar
för AT- och ST-läkare, samt vid arbetsplatsträffar på vissa av länets
vårdcentraler.
- en webbutbildning kring att ställa frågan om våld och att dokumenter i
Cosmic håller på att skapas, med hjälp av de utvecklingsmedel som
landsting/regioner fått från Socialstyrelsen. Arbetet görs tillsammans med
Region Jämtland Härjedalen och Amphi produktion. Filmerna är planerade
att vara färdiga 31 maj.
En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer
eller om partnern slutat att bruka våld.
Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera
och erbjuda stöd.
Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 20142018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats
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maximeras.
Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Steg ett bör vara att få fullt
fungerande verksamheter utifrån de resurser som finns idag.
Uppföljning av handlingsplan
Det finns tre lokala verksamhetsnära grupper i länet som är sakkunniga i ämnet
våld i nära relationer vilka hjälper till att utveckla arbetet och sprida information.
Dessa lokala grupper hålls samman av regional samordnare vilken även
medverkar i Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) nationella nätverk.
Arbete som ständigt pågår är:
 Uppdateringar och spridning av FAKTA
 Uppdatering och spridning av hemsida Våld i nära relationer
 Uppdatering och spridning av regional sida på 1177 Utsatt för våld eller
hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings län?
 Utbildningar vid APT och andra verksamhetsnära möten för vårdgivare
 Arrangera större konferenser/utbildningar
 Kunskapsspridning och information via regionala nätverksträffar
 Medverka i fokusgruppen Våld i nära relationer vilken ligger under
Jämställdhetsrådet i Jönköpings län. Syftet att genom samverkan utveckla
länets arbete mot våld i nära relationer, förbättra stödet för drabbade och
förebygga våldet.
 Medverka vid NCK:s nationella nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning.
Beskrivning av nuläget
Utöver det arbete som ständigt pågår enligt beskrivning ovan läggs mycket fokus
på skapandet av webbutbildningen samt VERA. Förutom tidigare nämnda
samverkansparter är även Region Jönköpings läns Kommunikationsavdelning
inkopplad i satsningen av den två webbutbildningarna.
En två-årig överenskommelse (2017-2018) finns mellan regeringen och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) för ”En kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”. Syftet är att jämställdhet och frågor
om våld i nära relationer ska vara integrerade delar i landstingens kvalitetsarbete
med sjukskrivning och rehabilitering. Utifrån denna överenskommelse besöker
sakkunnig länets vårdcentraler för utbildning/information rörande våld i nära
relationer.
Resultatet från en genomförd enkätundersökning har, och kommer att ha, fortsatt
fokus framåt för att möta verksamheternas behov. De båda webbutbildningarna
går helt i linje med belysta behov där planering för spridning och implementering
av dessa pågår. I samband med skapandet av webbutbildningen ses alla dokument
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och formuleringar över för att dessa ska vara inkluderande utifrån HBTQperspektivet. Vidare så sker arbete kring hur ATV på bästa sätt ska verka i
framtiden.
Socialstyrelsens utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära
relationer
Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära
relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld
samt arbetet med våldsutövare.
Region Jönköpings län har använt medlen till:
 Enkätundersökning under oktober-december 2016 utifrån regionens
handlingsplan och Socialstyrelsens vägledning (2014) att hälso- och
sjukvården bör fråga alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och
psykiatrisk vård om erfarenhet av våld samt ta upp frågan om våld i alla
ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet med undersökningen
var att upptäcka eventuellt behov av- och möjliggöra anpassat stöd i
verksamheterna så att fler väljer att ställa frågor om våld.
 Skapande av en webbutbildning tillsammans med Amphi produktion och
Region Jämtland-Härjedalen. Utbildningens syfte är att ge
kunskap/verktyg för att kunna ställa frågan om våld samt att hantera svaret
och på ett säkert sätt dokumentera i Cosmic. Utbildningen förväntas vara
klar i slutet av juni 2017.
 VERA - webbaserade utbildning om hälso- och sjukvårdens
anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa.
 En utökning av ATV i Jönköping att även inbegripa våldsutsatta.
Psykolog och kurator kommer under 2017 ta emot klienter utsatta för våld
i nära relation.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 26-44
Tid:

2017-03-01, kl 08:00-11:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 36

Återremiss Motion – Alternativ till våld, är det
dags för nästa steg nu
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Presidiet beslutar


Ge regionledningskontoret i uppdrag att till presidiets
sammanträde i april komplettera faktaunderlaget med hur
handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur
de statliga medlen används.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i
syfte att få svar på ett antal frågeställningar kring våld i nära
relationer.
Vid Nämnden för folkhälsa och sjukvårds sammanträde 2017-0221 återremitterades motionen för en komplettering med hur
handlingsplanen följs, en beskrivning av nuläget, samt hur de
statliga medlen används.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård
2017-02-21



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 26-44
Tid:

2017-03-01, kl 08:00-11:20

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 7-17
Tid:

2017-02-21, kl 13:00-15:35

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 13

Motion Alternativ till våld, är det dags för nästa
steg nu?
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Nämnden beslutar att
 Återremittera motionen till presidiet för en komplettering av
svaret med hur handlingsplanen följs, en beskrivning av
nuläget, samt hur de statliga medlen används.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där de
föreslår en genomlysning i syfte att få svar på ett antal
frågeställningar kring våld i nära relationer.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08



Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl, S yrkar på återremiss till presidiet för en
komplettering med följande hur handlingsplanen följs, en
beskrivning av nuläget, samt hur de statliga medlen används.
Beslutsgång
På ordförandens fråga bifaller nämnden en återremittering av
motionen för komplettering av svaret.
Beslutet skickas till
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 7-17
Tid:

2017-02-21, kl 13:00-15:35

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Lis Melin

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 13-25
Tid:

2017-02-08, kl 08:00-09:50

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 15

Motion – Alternativ till våld, är det dags för
nästa steg nu?
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Nämnden föreslås besluta att


Motionen är besvarad

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motionen Alternativ till våld, är
det dags för nästa steg nu att en genomlysning ska ske i syfte att
få ett antal frågeställningar besvarade.
Ett faktaunderlag har tagits fram som nu är underlag för ett beslut
i nämnden.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Information lämnas till nämnden vid sammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand
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Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Alternativ till våld, är det dags
för nästa steg nu?
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår fullmäktige besluta att
 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
har inkommit med en motion där de föreslår en genomlysning i syfte att få svar på
ett antal frågeställningar kring våld i nära relationer.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade:
 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i
familjen?
 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört?
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län?
 Krävs resursförstärkningar?
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige
Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn:
 FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära
relationer finns under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och
ungdomshälsa. Stödet gäller indikationer på misshandel/övergrepp,
bemötande och omhändertagande, tolk, anmälningsskyldighet/sekretess,
råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt läkarundersökning och
vad som ska inbegripas i den.
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Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd
vid mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälsooch sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i
COSMIC (våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till
våldsutövare.
1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings
län Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är
våld? varför är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? vem
utövar våld? om man själv utövar våld - var kan man få hjälp? nationella
stödorganisationer och fördjupad information.
Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018 Vid
Landstingsfullmäktige möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att:
- Länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och
förankras i verksamheterna
- Att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer
eller om partnern slutat att bruka våld.
Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera
och erbjuda stöd.
Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 20142018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats
maximeras.
Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Arbete pågår för att
verksamheter ska fungera enligt planering.
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REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Förvaltningsnamn
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Alternativ till våld, är det dags
för nästa steg nu?
Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och
Lennart Karlsson, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnden för
Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvård
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motionen Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu att en
genomlysning ska ske i syfte att få följande frågor besvarade:
 Hur tillgodoses i dag behovet hos partners och barn som utsatts för vård i
familjen?
 Finns möjlighet att ge uppföljande stöd även när våldet i familjen upphört?
 Kan det stöd som ges anses likväldigt med det som erbjuds i andra län?
 Krävs resursförstärkningar?
 Genomlysningens resultat presenteras sedan för fullmäktige
Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården möter personer som utsätts för
våld i nära relationer. En viktig uppgift är att upptäcka dessa personer för att
kunna erbjuda rätt stöd. Inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län finns olika
stöd för att kunna bemöta våldsutsatta, förövare och barn:
 FAKTA – allmänt kliniskt kunskapsstöd. Stöd gällande våld i nära
relationer finns under psykisk hälsa vuxna, kvinnohälsa och barn och
ungdomshälsa. Stödet gäller indikationer på misshandel/övergrepp,
bemötande och omhändertagande, tolk, anmälningsskyldighet/sekretess,
råd vid anmälan, diagnostik och utredning samt läkarundersökning och
vad som ska inbegripas i den.
 Regionens intranät ”Våld i nära relationer” Här finns dokument som stöd
vid mötet med patient så som skademarkeringsskiss och checklista, hälsooch sjukvårdens ansvar, lagstiftning, sexuella övergrepp, dokumentation i
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COSMIC (våldsutsatt finns som sökord) samt hjälp och stöd till
våldsutövare.
1177 Utsatt för våld eller hot om våld - Vart vänder man sig i Jönköpings
län Här går det att hitta information kring stöd i Jönköpings län, vad är
våld? varför är det svårt att lämna en relation där våld förekommer? vem
utövar våld? om man själv utövar våld - var kan man få hjälp? nationella
stödorganisationer och fördjupad information.
Handlingsplan Våld i nära relationer 2015-2018 Vid
Landstingsfullmäktige möte den 18-19 juni, 2013 beslutades att:
- Länsövergripande handlings/vårdprogram om hälso- och sjukvårdens
ansvar och agerande vid våld i nära relationer skyndsamt tas fram och
förankras i verksamheterna
- Att med utgångspunkt från vårdprogrammet skapa en grundläggande
utbildning (gärna via webben) om våld i nära relationer

En person som får behandling/stöd erbjuds detta så länge personens behov
kvarstår och det är inte relaterat till om våldet upphört. Behandling kan mycket
väl fortsätta även efter att man t ex brutit upp ur en relation där våld förekommer
eller om partnern slutat att bruka våld.
Region Jönköpings län ligger väl till vid en nationell jämförelse. I regionen har
man sedan flera år satsat på utbildningar till bredden för att upptäcka och
medvetandegöra att problemet våldsutsatt finns överallt, samt att också hantera
och erbjuda stöd.
Ansvaret för stöd behandling är inte enbart en fråga för Region Jönköpings län
utan ansvaret delas med kommunerna. Beslutet att ställa sig bakom
samverkansplanen, ”Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län 20142018”, är fattat av Jämställdhetsrådet i Jönköpings län den 21 mars 2014. Våld i
nära relationer innefattar både rättsliga och sociala, ekonomiska och hälso- och
sjukvårdsaspekter. Därför berörs många av samhällets myndigheter och stöd- och
hjälporganisationer. För att kunna ge ett bra stöd till våldsutsatta, barn som lever i
våldets närhet och våldsutövare, är bra samverkan mellan samhällets aktörer
avgörande. Genom att flera aktörer går samman kan effekten av en insats
maximeras.
Syftet med samverkansplanen är att genom samverkan utveckla länets arbete mot
våld i nära relationer, förbättra stödet för de drabbade och förebygga våldet.
Alternativ till våld (ATV) verksamheten har brottats med sjukskrivning och
verksamheten på Höglandet har inte kommit igång. Arbete pågår för att
verksamheter ska fungera enligt planering.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr

Mats Bojestig
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 110-126
Tid:

2016-11-30, kl 08:00-10:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 111

Informationsärenden
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om:


Rekrytering pågår av en ersättare efter sjukvårdsdirektör
Ann-Marie Schaffrath. En verksamhetschef kommer att
utses som t.f. sjukvårdsdirektör t.o.m. maj 2017.



Rekrytering pågår av en smittskyddsläkare efter Peter
Iveroth som går i pension den 1 mars 2017.



Region Jönköpings län har fått full ersättning för sitt arbete
med SVF (standardiserade vårdförlopp).



Ett förslag finns framaget till en sammanslagning av
psykiatri och rehabilitering, samt medicinsk diagnostik till
ett verksamhetsområde.

Information om förslaget ska lämnas till nämnden den 13
december.


Ny motion – Alternativ till våld, är det dags för nästa steg
nu? (RJL2016/1571) Motionen anmäldes till nämnden vid
sammanträdet 2016-11-15.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram fakta om hur det
ser ut idag. Information ska lämnas till nämnden vid ett
sammanträde i början av 2017.


Konsekvensanalys av kompetensförsörjningen ur ett
patientsäkerhetsperspektiv.

Om det uppstår kritiska situationer, finns riskanalyser framtagna
ur ett kompetens- och/eller patientsäkerhetsperspektiv?
Information ska lämnas till nämnden den 13 december


Rapport med anledning av revisionens tre granskningar som
genomförts under 2010-2013 (RLJ2016/1151):
- Återkoppling av missbruks- och beroendevården
- Folkhälsa för barn 0-5 år
- Tillgänglig och ändamålsenlig vård för de mest sjuka
äldre.

Kort information ska lämnas till nämnden den 13 december.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 110-126
Tid:

2016-11-30, kl 08:00-10:30



Underlag för beslut avseende hantering av
länsöverenskommelsen och nya lokala överenskommelser
om samarbete gällande personer med riskbruk, missbruk
och beroende (RJL2015/1363)



Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn
och unga (RJL2015/1891)



Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Jönköpings län och kring barns och ungas psykiska, sociala
och fysiska hälsa (RJL2015/1897)

Anmälningsärenden till nämnden den 13 december.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till
dialog med företrädare inom kommunerna.


Verksamhetsplaner och skrivelser från
samordningsförbunden (RJL2016/264)

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet den 13
december.
Informationsärenden till nämnden


Rapport Tandvård
Föredragande: Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör



Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Fördragande: Axel Ros, chefläkare



Månadsrapport per november 2016

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,Intygar

Lena Sandqvist
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 96

Årsredovisningar 2017 för
Samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2017/220
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet,
2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet,
3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar
och revisionsberättelser för år 2016(bilagor).
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av
förbundsmedlemmarna var för sig.
Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna för
samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2016.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse inkl underlag från samtliga
samordningsförbund daterat 2017-05-11.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-23, kl 09:00-16:50

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-11

1(2)

RJL 2017/220

Regionledningskontoret
Lars Wallström
Regionfullmäktige

Årsredovisning 2016 och ansvarsfrihet för
Samordningsförbunden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet
för 2016 års verksamhet
2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2016
års verksamhet
3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2016
års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2016
(bilagor).
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2016.

Information i ärendet
I enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
(Finsam), 2003:1210, finns tre samordningsförbund i länet.




Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Finnvedens Samordningsförbund
Höglandets Samordningsförbund

Medlemmar i samordningsförbunden är för respektive länsdel: Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommunerna samt Region Jönköpings län. Finansiering sker
via årliga medlemsavgifter. Syftet med verksamheten är att ge enskilda individer
ett samordnat stöd för att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete.
Arbetet i respektive samordningsförbund leds av en styrelse och samordnas via ett
kansli. Administrativa tjänster köps från Region Jönköpings län.

4

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-11

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-11



Årsredovisningar och revisionsberättelser 2016 för de tre
samordningsförbunden i länet (bifogas).

Beslutet skickas till
Samordningsförbunden i länet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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RJL 2017/220
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TILL ÄGARNA AV HÖGLANDETS SAMORDNINGSFÖRBUND
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås
och Vetlanda kommun.

FÖRSÄTTSBLAD
TILL PROTOKOLL FÖRT VID HÖGLANDETS SAMORDNINGSFÖRBUNDS STYRELSEMÖTE 2017-03-16.
Vid styrelsemötet beslutade styrelsen att skicka nedanstående handlingar till ägarna för beslut
angående ansvarsfrihet för 2016.
I utskicket till ägarna biläggs:
Styrelseprotokoll 2017-03-16
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse för år 2016

Efter beslut hos ägarna skickas besked om ägarnas beslut till förbundet.

Boo Hedbrant
Verkställande tjänsteman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 98

Policy för upphandling av varor och tjänster
Diarienummer: RJL 2016/2881
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Fastställa policy för upphandling av varor och tjänster.
Reservationer
Reservation Carina Ödebrink och Sibylla Jämting till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en
god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till
policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens
verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-10-10
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-12
 Tjänsteskrivelse 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting yrkar på att de förslag på
tillägg som är framtagna av S och MP arbetas in i förslaget.
Maria Frisk yrkar bifall till stycke 1 och 6 i S och MP:s förslag.
Vill även till föreliggande förslag lägga till att Regionens
upphandlingsstrategi utgår från den nationella
upphandlingsstrategin.
Ordföranden yrkar bifall till Maria Frisk yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att ovanstående yrkanden från Maria Frisk
bifalles.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Ordföranden finner att övriga delar i S och MP:s förslag
exklusive stycke 1 och 6 avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Upphandling är en strategiskt viktig fråga för Region Jönköpings län. Upphandling ska utgå
från välfärdens och medborgarnas behov och målet är att skapa goda affärer. Upphandlade
varor och tjänster står för en stor del av regionens kostnader. Genom att använda sin
köpkraft och utveckla arbetet med upphandling kan regionen erbjuda bra vård och service
till sina medborgare och använda skattemedlen effektivt samtidigt som
samhällsutvecklingen påverkas positivt.
Policyn är bindande för samtliga förvaltningar inom regionen. Den gäller också för andra
juridiska personer där regionen har ett dominerande ägarinflytande såsom regionens bolag.
Regionen ska verka för att öka dialogen med marknadsaktörer, en så kallad dialogbaserad
upphandling.
Regionen ska möjliggöra för små och medelstora aktörer samt den idéburna sektorn att
konkurrera om regionens avtal när upphandlingens art motiverar det.
Upphandling ska i förekommande fall föregås av samråd med patient- och
brukarorganisationerna.
Regionen förväntar sig att dess leverantörer och eventuella underleverantörer har ett
affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också
beskattas i Sverige. Detta avser särskilt upphandling av tjänster.
Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att
konkurrera om regionens uppdrag när upphandlingens art motiverar det.

Samhällspolitiskt styrmedel
Regionen tar tillsammans med sina leverantörer ett samhällsansvar. Regionen ska använda
sin inköpsvolym för att påverka produktionen av varor och tjänster i en mer hållbar riktning.

Miljö
Regionens hållbarhetsprogram, miljömål och klimatpåverkan ska särskilt beaktas vid
upphandling. Miljökrav som syftar till att minska belastning på miljön ska ställas i alla
upphandlingar av varor och tjänster. Särskilt drivande miljökrav ska ställas i upphandlingar av
de varor och tjänster som innebär betydande miljöpåverkan och som omfattar stora
volymer.
Upphandlade livsmedel ska hålla minst den standard som svenska djurskyddsregler
garanterar.
Sociala och etiska krav
Regionen ska verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara
och ansvarsfulla förhållanden. Uppförandekod för leverantörer ska gälla i alla upphandlingar
av varor och tjänster. Genom uppförandekoden ställer Region Jönköpings län krav på att
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varor och tjänster som levereras till Region Jönköpings län ska vara framställda under
förhållanden som är förenliga med:
- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- ILO:s åtta kärnkonventioner
- FN:s barnkonvention, artikel 32
- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
- Den arbetsrätt, inklusive eventuell lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
- Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
- FN:s deklaration mot korruption
Regionen ska ställa sociala kontraktsvillkor när så bedöms vara lämpligt. Vid formulering av
villkoren ska regionens styrande dokument såsom jämställdhet, antidiskriminering, särskild
satsning på jobb för ungdomar i Region Jönköpings län, Funktionshinderspolitiskt program
samt anställning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden beaktas.
Leverantörers anställda som levererar tjänster omfattas av meddelarfrihet på motsvarande
sätt som den som gäller för anställda i Region Jönköpings län.
Regionen ska ställa villkor enligt kollektivavtal när upphandlingens art motiverar det.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 36

Policy för upphandling av varor och tjänster
Diarienummer: RJL 2016/2881
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att göra en
bearbetning av policyn utifrån dagens diskussioner.
Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en
god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till
policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens
verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-10-10
 Protokollsutdrag från styrelsen 2016-09-20
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-09-12
 Tjänsteskrivelse 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Vid ärendets handläggning diskussion kring innehåll och
struktur. Beslutas om en bearbetning utifrån dagens diskussion.
Återremiss av ärendet.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

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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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 161-173
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 163

Policy för upphandling av varor och tjänster
Diarienummer: RJL 2016/2881
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Återremitterar ärendet för en fördjupad information om
strategisk upphandling samt en förnyad samberedning
av ärendet och motion om strategisk upphandling för
innovationer och social och miljömässig hållbarhet
Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en
god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till
policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens
verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk med instämmande av Carina Ödebrink föreslår
återremiss av ärendet för fördjupad information om strategisk
upphandling en samberedning med motion om strategisk
upphandling.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - regiondirektör

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 161-173
Tid:

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

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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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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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 119-136
Tid:

2016-09-20 kl. 13:00-16:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§127

Policy för upphandling av varor och tjänster
Diarienummer: RJL 2016/2881
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar ärendet till arbetsutskottet för fortsatt
beredning.
Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en
god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till
policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens
verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-09-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink (S) yrkar att ärendet återremitteras till
regionstyresens arbetsutskott för fortsatt beredning och
sambehandlas med motionen – Strategisk upphandling för
innovationer och social miljömässig hållbarhet Dnr RJL
2016/750.
Ordföranden Malin Wengholm (M) instämmer i en återremiss av
ärendet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 119-136
Tid:

2016-09-20 kl. 13:00-16:10

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Jeanette Söderström

ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 136-157
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

Policy för upphandling av varor och tjänster
Diarienummer: RJL 2016/2881
Beslut
Regionstyrelsen
 Föreslår regionfullmäktige att fastställa policy för varor
och tjänster
Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en
god hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till
policy och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens
verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink med instämmande av Annica Nordqvist
meddelar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet återkommer
till styrelsen i ärendet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist
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MISSIV
2017-04-04

RJL 2016/2881

Förvaltningsnamn
Regionfullmäktige

Policy för upphandling av varor och
tjänster
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Föreslår regionfullmäktige att fastställa policy för varor och tjänster

Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god hushållning
med Regionens resurser uppnås. Förslag till policy och riktlinjer har tagits fram
för att stödja Regionens verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.

Information i ärendet
Upphandlingsprocessen ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och
regelverk och därmed bidra till att de mål för verksamhet och ekonomi som
fullmäktige beslutat uppnås.
Målet är att:
 säkerställa kostnadseffektiv varu- och tjänsteförsörjning med hög kvalitet
 stödja intentionerna i hållbarhetsprogrammet
 bidra till att skapa avtalstrohet

Beslutet skickas till
Verksamhetsstöd och service

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-04
Bilagd policy och riktlinjer
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service
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RIKTLINJER
2017-04-04

RJL 2016/2881

Förvaltningsnamn

Riktlinjer för upphandling av varor och
tjänster
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god hushållning
med Regionens resurser uppnås.
Upphandlingsprocessen ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och
regelverk och därmed bidra till att de mål för verksamhet och ekonomi som
fullmäktige beslutat uppnås.
Målet är att:
 säkerställa kostnadseffektiv varu- och tjänsteförsörjning med hög kvalitet
 stödja intentionerna i hållbarhetsprogrammet
 bidra till att skapa avtalstrohet

Riktlinjer – tillämpning
Policy för upphandling av varor och tjänster har beslutats av regionfullmäktige
och utifrån denna har riktlinjer för varor och tjänster tagits fram. Dessa omfattar
hela regionen som förvaltning.

Information/Kommunikation
Upphandlingar skapar förutsättningar medan ett riktigt beteende skapar effekter.
Intern information såväl som extern är en viktig del i en väl fungerande process.
Verksamhetsstöd och service svarar för att information om gällande
upphandlingsavtal för avrop lämnas till övriga verksamhetsområden och andra
berörda. Information inom respektive verksamhet är ett ansvar för
verksamhetsområdeschef.

Genomförande
Upphandlingsprocessen ska genomföras så att:
 Regionens storlek som köpare utnyttjas genom samordnad upphandling av
varor och tjänster
 Alla upphandlingar baseras på helhetssyn, koncernnytta och hög
kompetens
 Konkurrenskraftiga och hållbara avtal tas fram
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RIKTLINJER
2017-04-04





RJL 2016/2881

Beställningsarbetet blir enkelt och effektivt genom lätt tillgängliga rutiner
och avtal
Insikten och kunskapen om gemensamma avtal och inköpens betydelse för
en rationell och kostnadseffektiv verksamhet stärks
Ett enat ansikte visas utåt och arbetet sker med hög etik och moral

Uppföljning
Varje verksamhetsområde skall i samband med årsbokslutet redovisa uppnådd
avtalstrohet mot tecknade regionövergripande avtal.

Direktupphandling
Direktupphandling kan få förekomma vid vissa tillfällen enligt lagen om offentlig
upphandling. Detta gäller då upphandlings värde är ringa eller om det finns
synnerliga skäl till exempel brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses.
Beloppsgräns för direktupphandling är fastställd i lag (LOU) och uppgår till 28
procent av tröskelvärdet för varor och tjänster.
Av område inköp framtagna rutiner för direktupphandling skall följas.
Beslutsattestant kan inom områden där avropsavtal ej finns genomföra inköp utan
samverkan med Verksamhetsstöd och service om inköpet understiger 2 basbelopp.
(Regionstyrelsens beslut februari 2015)
Beslutad av regiondirektör 2017-xx-xx
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POLICY
2017-04-04

RJL 2016/2881

Förvaltningsnamn

Policy för upphandling av varor och
tjänster
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god hushållning
med Regionens resurser uppnås.
Upphandlingsprocessen ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och
regelverk och därmed bidra till att de mål för verksamhet och ekonomi som
fullmäktige beslutat uppnås.
Målet är att:
 säkerställa kostnadseffektiv varu- och tjänsteförsörjning med hög kvalitet
 stödja intentionerna i hållbarhetsprogrammet
 bidra till att skapa avtalstrohet

Policy
Policyn omfattar upphandling och inköp av alla varor och tjänster.
Med tjänster avses även lokalförsörjning genom egenproduktion eller inhyrning.
Vid anskaffande av varor och tjänster ska vi utnyttja vår storlek som köpare
genom samordnad upphandling.
All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser och Regionens
hållbarhetsprogram samt Regionens delegationsordning.
All upphandling ska baseras på en helhetssyn – koncernnyttan och på en hög
kompetens.

Upphandlingsstrategi
Regionens upphandlingsstrategi ska baseras på nedanstående punkter:
- Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
- Effektiva inköp.
- En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
- En rättssäker offentlig upphandling
- En upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
- En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
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- Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle

Ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av verksamheten.

Förvaltningsorganisation
Verksamhetsstöd och service är en resurs för Regionens samtliga verksamheter att
genomföra effektiva och affärsmässiga upphandlingar. Detta bidrar till att
verksamheten kan lägga fokus på medborgaren.
Verksamhetsstöd och service svarar för lagerhållning och materialflöde till
respektive verksamhet så att en rationell och kostnadseffektiv materialförsörjning
uppnås med tydligt miljöfokus.
Regiondirektören har ansvar för att en effektiv process åstadkoms där denna
policys intentioner får genomslag i verksamheten.
Aktiv medverkan krävs av varje medarbetare för att nå målen för denna policy.
Fastställd av regionfullmäktige 2016-xx-xx, § x
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§ 99

Revidering av förfrågningsunderlag
Primärvård inom vårdval i Jönköpings län
2017
Diarienummer: RJL 2017/1495
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag
Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2017 under
förutsättning att Samverkansnämnden – SVN, Sydöstra
sjukvårdsregionen fattar beslut om att revidera den
regionala prislistan för utomlänsvård samt,


Att ärendet tas med som ett informationsärende på
kommande sammanträde för Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med
representanter från landsting och regioner tagit fram ett
nationellt pris för utomlänspatienter som använder digitala
vårdtjänster i primärvården. Styrelsen för SKL föreslår utifrån
detta en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i
primärvård.
Samverkansnämnden - SVN, Sydöstra sjukvårdsregionen fattar
beslut om den regionala prislistan för utomlänsvård.
En revidering av prislistan för digitala vårdtjänster leder till att
det förfrågningsunderlag för Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län 2017 som regionfullmäktige beslutade om i
november 2016 och som reglerar hur vårdgivare ska ersättas för
vård av patienter från andra landsting behöver anpassas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-15

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår att ärendet tas med som ett
informationsärende på kommande sammanträde för Nämnden
för Folkhälsa och sjukvård. I förslaget instämmer Maria Frisk.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman
Regionfullmäktige

Revidering av förfrågningsunderlag
Primärvård inom vårdval i Jönköpings län
2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag Primärvård inom
vårdval i Jönköpings län 2017 under förutsättning att Samverkansnämnden
(SVN), sydöstra sjukvårdsregionen fattar beslut om att revidera den
regionala prislistan för utomlänsvård.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med representanter
från landsting och regioner tagit fram ett nationellt pris för utomlänspatienter som
använder digitala vårdtjänster i primärvården. Styrelsen för SKL föreslår utifrån
detta en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård.
Samverkansnämnden (SVN), sydöstra sjukvårdsregionen fattar beslut om den
regionala prislistan för utomlänsvård. En revidering av prislistan för digitala
vårdtjänster leder till att det förfrågningsunderlag för Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län 2017 som regionfullmäktige beslutade om i november 2016 och
som reglerar hur vårdgivare ska ersättas för vård av patienter från andra landsting
behöver anpassas.

Information i ärendet
Under 2016 ökade antalet digitala läkarbesök i primärvården kraftigt. I nuläget är
det Vårdcentralerna Bra liv och två privata vårdgivare inom Region Jönköpings
läns vårdval som erbjuder digitala läkarbesök. Inom Vårdcentralerna Bra liv är det
främst länsinvånare som använder sig av digitala besök. På ett år har de digitala
utomlänsbesöken mer än tiodubblats. Under mars 2017 gjordes knappt 13 000
besök och totalt sedan förra sommaren har gjorts närmare 55 000 besök.
De privata vårdgivarna har patienter från hela Sverige och för de patienter som
inte är folkbokförda i Jönköpings län fakturerar regionen besöken i enlighet med
Riksavtalet för utomlänsvård till hemlandstinget. Det är den regionala prislistan
för utomlänsvård som ligger till grund för faktureringen. Den regionala prislistan
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fastställs inför varje år av Samverkansnämnden (SVN), sydöstra
sjukvårdsregionen. I prislistan för 2016 fanns inget särskilt pris för digitala
läkarbesök eftersom det i stort sett inte förekommit tidigare. I den regionala
prislistan för 2017 införde SVN ett särskilt pris för webbaserade läkarbesök om
1200 kr.
Prisnivån har varit uppe för diskussion på nationell nivå. Detta har lett till att
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med representanter från
landsting och regioner tagit fram ett pris som kan gälla nationellt för
utomlänspatienter som använder digitala vårdtjänster i primärvården. Styrelsen för
SKL föreslår nu en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i
primärvård. En rimlig utomlänsersättning för digitala läkarbesök i primärvården
bedöms ligga på 650 kronor inklusive patientavgift. SKL ger även
rekommendation om 600 kronor avseende digitala kontakter med psykolog eller
kurator och 300 kronor avseende övrig sjukvårdande behandling.
SVN väntas i juni 2017 fatta beslut om att revidera 2017 års prislista att gälla från
och med 2017-07-01 utifrån SKL:s rekommendation.
SKL:s rekommendation om nationellt utomlänspris rör bara ersättning mellan
landstingen/regionerna, inte vilken ersättning landstingen/regionerna betalar till
sina kontrakterade vårdgivare. I det förfrågningsunderlag (regelbok) för
Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2017 som regionfullmäktige beslutade
om i november 2016 regleras hur regionens vårdgivare ska ersättas för vård av
patienter från andra landsting.
Förändringen i förfrågningsunderlag för Primärvård inom vårdval i Jönköpings
län 2017 ska gälla från 2017-07-01, vilket är samma tidpunkt som den reviderade
prislistan för utomlänspatienter Samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen
planeras börjar gälla.
Nuvarande lydelse i förfrågningsunderlaget
Vård av patienter från andra landsting
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som valt en vårdcentral i
Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat landsting, på samma sätt
som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för
läkemedelsersättningar. Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting
ersätts med 90 procent av beloppet enligt avtal mellan Region Jönköpings län och
patientens hemlandsting.
Vid distansbesök av patienter folkbokförda i ett annat landsting, som inte valt en
vårdcentral i Region Jönköpings län, ersätts vårdenheten med 1 200 kronor
inklusive patientavgift/frikort. Vid en eventuell justering av avtalet mellan Region
Jönköpings län och patientens hemlandsting, där grundregeln ger ett lägre belopp,
gäller det lägre beloppet.
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Förslag till ny lydelse i förfrågningsunderlaget
Vård av patienter från andra landsting
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som valt en vårdcentral i
Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat landsting, på samma sätt
som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för
läkemedelsersättningar.
Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting ersätts per besök.
Leverantören erhåller hela patientavgiften som del av ersättningen. För fysiska
besök ersätts leverantören med 90 procent av beloppet enligt avtal mellan Region
Jönköpings län och patientens hemlandsting. Distansbesök ersätts med 98 procent
av beloppet enligt avtal mellan Region Jönköpings län och patientens
hemlandsting.
En förutsättning för ersättning av distansbesök är att besöken utgör kvalificerad
sjukvård, att de uppfyller samma krav på journalföring och inrapportering m.m.
som övriga motsvarande besök i primärvården samt att de föregås av triagering
och är förenade med en identitetskontroll.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-15

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Vårdvalsenheten
Verksamhetsstöd och service område Ekonomi, öppenvårdsredovisningen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 103

Markförvärv samt nybyggnation av bussdepå
för Jönköpings Länstrafik
Diarienummer: RJL 2017/1441
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna markförvärv genom förvärv av alla aktier i
bolaget Nivika Älghunden AB för maximalt 115 000 000
kronor,
2. Godkänna nybyggnation av bussdepå till en maximal
kostnad av 218 500 000 kronor.
Sammanfattning
Jönköpings länstrafik (JLT) planerar för en bussdepå i egen regi
för stadstrafiken i Jönköping. Idag hyr trafikentreprenören
bussdepå av privat fastighetsägare. Den bussdepå som finns idag
är för liten och möjlighet till expansion saknas, med nuvarande
lösning skulle trafikentreprenören behöva investera i bussdepå
för avtalstid om 8-10 år, vilket bedöms ge höga kostnader i
framtida trafikavtal. Bussdepån planeras på en fastighet på cirka
53 000m² i Ljungarums industriområde. Fastigheten förvärvas
genom att Region Jönköpings län förvärvar samtliga aktier i
bolaget Nivika Älghunden AB.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår en justering av första beslutssatsen med
tillägg av ordet ”maximalt” före 115 000 kronor.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionfullmäktige

Markförvärv samt nybyggnation av
bussdepå för Jönköpings Länstrafik
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. godkänna markförvärv genom förvärv av alla aktier i bolaget Nivika
Älghunden AB för 115 000 000 kronor.
2. godkänna nybyggnation av bussdepå till en maximal kostnad av
218 500 000 kronor.

Sammanfattning
Jönköpings länstrafik (JLT) planerar för en bussdepå i egen regi för stadstrafiken i
Jönköping. Idag hyr trafikentreprenören bussdepå av privat fastighetsägare. Den
bussdepå som finns idag är för liten och möjlighet till expansion saknas, med
nuvarande lösning skulle trafikentreprenören behöva investera i bussdepå för
avtalstid om 8-10 år, vilket bedöms ge höga kostnader i framtida trafikavtal.
Bussdepån planeras på en fastighet på cirka 53 000m² i Ljungarums
industriområde. Fastigheten förvärvas genom att Region Jönköpings län förvärvar
samtliga aktier i bolaget Nivika Älghunden AB.

Information i ärendet
Bakgrund
Jönköpings länstrafik (JLT) planerar för att bygga en bussdepå i egen regi för
stadstrafiken i Jönköping. Idag hyr trafikentreprenören bussdepå av privat
fastighetsägare. Den bussdepå som finns idag är för liten för att klara länstrafikens
mål att antalet resande i stadstrafiken ska dubbleras till 2025. Dessutom gör läget
och bristande tillgång på omkringliggande ytor att det inte finns möjligheter till
expansion. Med nuvarande lösning skulle trafikentreprenören behöva investera i
bussdepå för avtalstid om 8-10 år, vilket bedöms ge höga kostnader i framtida
trafikavtal.
Regionfastigheter har haft i uppdrag att finna mark (ca 50 000 m2) för byggnation
av en bussdepå som ska stå klar maj 2021 och vara placerad utmed busslinjerna
mellan Råslätt och Huskvarna. Regionfastigheter har undersökt marknaden
noggrant och fört samtal med Jönköpings kommun samt ett stort antal
fastighetsägare. Av de alternativ som undersökts har fastigheten Jönköping
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Älghunden 4 bedömts som fördelaktigast. På fastigheten bedriver idag Brenderup
verksamhet och fastigheten ägs i bolagsform av fastighetsbolaget Nivika
Älghunden AB. Markköpet regleras i aktieöverlåtelseavtal som innebär att Region
Jönköpings län förvärvar alla aktier i bolaget Nivika Älghunden AB. Detta bolags
enda syfte är att äga fastigheten Jönköping Älghunden 4.
Enligt avtalet förvärvar Region Jönköpings Län bolaget för 115 miljoner kronor.
Region Jönköpings län tar över ägandet av bolaget 15 augusti 2017 och får en
nettohyra från Brenderup om drygt 3 miljoner kronor per år fram till februari
2019. Bolaget (Nivika Älghunden 4) och Brenderup har träffat en
överenskommelse att Brenderup då avflyttar. Region Jönköpings län genomför då
en rivning av befintliga byggnader samt en nybyggnation av en bussdepå som tas i
drift maj 2021 av den av länstrafiken upphandlade entreprenören.
Finansiering
I budget 2017 finns bussdepå för Länstrafiken bland objekten som en preliminärt
kostnadsberäknad ej beslutad investering med 300 000 000 kronor. Reviderad
kostnadsberäkning med nu aktuellt genomförande uppgår till 333 500 000 kronor.
Nedan ges en mer detaljerad förklaring till vad som ingår i beräkningen.
I markförvärvet av Älghunden 4 ingår nuvarande byggnader och asfalterad
uppställningsyta. För att kunna anpassa fastigheten till bussdepån måste befintliga
byggnader rivas och asfaltsyta tas bort. Kostnad för detta ingår i kostnadsuppskattningen.
Uppställningsytan är framtagen för 150 bussar. Anslutning av buss vid rampanslutning är för 130 bussar. Ledningsnät för el, fjärrvärme och tryckluft
dimensionerat för möjligheten att bygga ut till 150 bussar. Väderskydd vid ramp
ingår för 130 bussar. Byggnaden innehåller verkstäder, tvätt- och städhallar,
tekniska utrymmen, personallokaler och administrativa lokaler.
Biogasnät för planerade 33 bussar är inte med i kostnadsuppskattningen, det är
bussentreprenörens ansvar från eventuell gastank fram till bussanslutningen.
Byggnaden på tomten kommer att vara anpassad efter tillgänglig markyta för att
klara angöringskrav till verkstad och tillkomst till uppställningsyta. I förstudien
till bussdepå från februari 2016 var bedömningen att det skulle vara 15–18 bussar
per verkstadsfack. Efter studiebesök och avstämning av riktlinjer för Stockholms
länstrafik utökades antalet verkstadsfack med två. I förslaget innebär detta 12 fack
för verkstad samt 2 fack för plåtverkstad.
I kostnadsuppskattningen ingår travers och pelarlift. Dessa delar påverkar
stommen och golvkonstruktionen. Driftansvaret för travers och pelarlift läggs på
bussentreprenören.
Byggnaden för tvätt och städ ingår i kostnadsuppskattningen. Kostnad för
busstvättanläggningens maskiner är inte med i kostnadsuppskattningen eftersom
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ingående maskiner är bussentreprenörens fråga. Tvättanläggningen behöver
stadigvarande skötsel. Ansvaret för det ska vara bussentreprenörens.
Enligt hållbarhetsprogrammet för 2017 – 2020 ska alla nya byggnader som
planeras byggas med solpaneler. I kostnadsuppskattningen ingår 3000 m2 solceller
på tak som lutar mot söder.
I den av regionfullmäktige antagna kulturplanen finns beskrivet att behovet av
konstnärlig gestaltning ska prövas utifrån målet att en procent av utgiften avsätts
för detta ändamål. Bussdepån kommer i mycket begränsad utsträckning att
omfatta ytor som blir aktuella för konstnärlig gestaltning varför inga medel för
konstnärlig gestaltning anslås.
Verksamhetens bedömning av investeringen
I processen för äskanden av investeringsobjekt redovisar verksamheten nyttan ur
flera perspektiv. Investeringen har varit föremål för förstudie, denna redovisades
med förutsättningar och bedömningar i regionstyrelsens arbetsutskott i februari
2016, då gavs uppdrag att gå vidare med att ta fram förslag till förvärv av mark
för att bygga en bussdepå. Ytterligare en avrapportering av uppdraget har skett i
december 2016.
Bussdepån kommer att hyras ut till den trafikentreprenör som kontrakteras för
stadstrafiken i Jönköping. Entreprenören kommer att stå för att utrusta depån med
lös utrustning och möbler. En mindre del av utrustningen kan bli aktuell för
regionen att finansiera, detta blir i så fall aktuellt 2020/2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-12



Aktieöverlåtelseavtal



Gestaltningsprogram



Karta



Ritningar
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Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Regionledningskontoret, Ekonomi
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Tillgänglighet
Konstnärlig utsmyckning

1.Projektet
Beskrivning av projektet
Utdrag ur Förstudie för bussdepå i Jönköping:
“Jönköpings länstrafik vill bygga en bussdepå i egen regi
för stadstrafiken i Jönköping. Idag hyr trafikentreprenören
bussdepå av privat fastighetsägare. Den bussdepå som finns
idag är för liten för att klara JLT:s mål att atalet resande i
stadstrafiken ska dubbleras tilll 2025. Dessutom gör läget
och bristande tillgång på omkringliggande ytor att det inte
finns möjligheter tilll expansion. I framtiden skulle

trafikföretagarna behöva investera i bussdepå för avtalstid
om 8-10 år vilket ger mycket höga kostnader. Tillgång till
bussdepå som en förutsättning vid upphandling skapar
en konkurensneutralitet och långsiktighet. Ytor för kollektivtrafik bör säkersällas. Trenden i Sverige är att allt fler
regioner/landsing äger bussdepåerna och hyr ut till trafikföretagarna.”

Detta är grunden till att en Fördjupad Förstudie har tagits
fram.
Bussdepån planeras på en fastighet, c:a 53 000m², i Ljungarums industriområde. Fastigheten har flera fördelar:
• Den ligger på ett rimligt avstånd från trafikområdet.
• Verksamheten på depån kommer inte att upplevas
störande eller bullrande för de omgivande fastigheterna.
• Det är enkelt att angöra fastigheten från huvudgatan genom industriområdet med separata in- och
utfarter.
Fastigheten rymmer vid en full utbyggnad plats för c:a
150 bussar av olika storlekar och med olika drivmedel.
Detta antal är det som JLT beräknar vara rimligt med c:a
125 bussar initialt. 150 bussar är också en storlek som av
många anses vara optimal.
Förutom uppställningsplatser vid försörjningsramper för
detta antal bussar rymmer depån en byggnad med BTA
på c:a 6 300m². Byggnaden innehåller verkstäder, tvättoch städhallar, tekniska utrymmen, personallokaler och
administrativa lokaler,

flygfoto Jönköping (Eniro)
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1.Projektet
Visioner
Inspiration till bussdepån ska först och främst hämtas
från goda arbetsplatser med hög trivsel och säkerhet.
Gestaltningen ska vara inspirerad av klassisk industriarkitektur med enkla former och material som används på
ett rationellt sätt med känsla för materialens egenskaper.
Byggnaden och utemiljön ska signalera att det är en
ansvarstagande arbetsgivare som bygger för framtiden och
som har hållbarhet och miljö i fokus. Hela idén med en
bussdepå bygger på hushållning med jordens resurser på
ett mer hållbart sätt.

Man måste också ställa krav på depåns utformning så att
det blir en säker, trygg och trivsam arbetsplats. Rekrytering av personal sker i en hård konkurrens idag och
yrkeskategorierna inom denna verksamhet kan uppfattas
ha en relativt låg status. I detta perspektiv är arbetsmiljön
en av de störst bidragande faktorerna till att det går att
behålla och rekrytera personal med hög kompetens. Hur
vi bygger och anlägger bidrar till en god arbetsmiljö.

Fasad mot väster

Det finns mängder av krav på hur en bussdepå ska utformas för att bli en funktionell och miljömässigt hållbar
arbetsplats där det är rationellt, enkelt och problemfritt
att hantera bussarnas uppställning, service och underhåll.
Dessa måste självklart följas, studeras och utredas tillsammans med brukare och förvaltare.

Estetiken blir en allt viktigare faktor för en god arbetsmiljö. Hög kvalitet på byggmaterial och byggnaders planering
i form av skönhet, samband och logistik samt utemiljöns
formgivning och grönska ger positiva effekter på människor.
Det är viktigt att de olika personalkategorierna kan samlas
och “stöta” på varandra i naturliga situationer som t ex vid
gemensam entré och gemensamma personalutrymmen.
Detta ger dessutom möjlighet till interaktion grupperna
emellan, något som kan utveckla och driva verksamheten

framåt.
Byggnaden ska ta tillvara dagsljuset genom att erbjuda
generösa fönster med utblickar i administrativa delar och
personalutrymmen. Glasade portar ger dagsljus, utblickar
och kontakt mellan verkstad och rangerytorna utanför.
Taklanteriner, i form av ljuskupoler, för in dagsljus i de
djupare delarna av verkstäderna. En balansering mellan
inomhusklimat och dagsljuskrav ska göras.
Utomhusmiljön behöver planeras noga så att grönskan
blir vacker och genomtänkt men också för att bli så säker
som möjligt. Personalens personbilar separeras från bussarna genom en avskild parkering. Gång- och körvägar
markeras tydligt på marken och “trafikskyltar” hjälper till
att organisera rörelserna inom depån.
Allt detta ska samverka till att resenärerna, slutkunderna
ska uppleva bussen som det mest effektiva och attraktiva
färdmedlet.

Bussdepå Ljungarum

10
fasadexempel: fasad mot norr
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1.Projektet
Målsättningar
Målsättningar för Gestaltningsprogrammet är att lägga
grunden till en god arkitektur med samband och vackra
material som tillsammans ska skapa den nya arbetsplatsen. Regionfastigheter har stor erfarenhet av att producera
och förvalta byggnader med hög kvalitet, främst inom
vården. Detta projekt är av lika hög betydelse som regionens övriga bestånd eftersom det också är en byggnad
där många människor ska arbeta under en stor del av sitt
yrkesverksamma liv.

I programmet förekommer referensbilder som har till
syfte att ge exempel på detaljnivå och utförande, men de
ska också tjäna som vision under vidare utredning/projektering. Bilderna är valda för att de representerar goda
exempel på utformning.

Gestaltningsprogrammet ska hjälpa till att skapa en bild
av vad det är som ska planeras, anläggas och byggas och
hur det ska gestaltas för att uppnå allt det som nämns i
föregående kapitel.

5
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Gestaltningsprogrammets mål är att:
• tillse att arkitekturen hålls samman med ett övergripande formspråk som är tydligt såväl in- som utvändigt
• byggnaden ska utformas så att den sticker ut som ett
i sammanhanget gott exempel på industriarkitektur
• ge förutsättningar för en god arbetsmiljö

2.Utvändig gestaltning
Landskapets gestaltning
En bussdepå består med automatik av stora, sammanhängande körytor där logistik och säkerhet är
två viktiga och styrande faktorer. Utifrån det får man
skapa en utemiljö som ändå kan läsas som en helhet
med en tydlig fysisk och visuell avgränsning mot sin
omgivning, och med ett innehåll i enskilda delar och
detaljer som förmedlar omsorg och där den mänskliga
skalan kan kännas mitt i allt det stora.
Tomten gränsar i väster och norr mot uppvuxna grönstråk av naturmarkskaraktär som utgör viktiga element
i det annars öppna och flacka landskapet. Även i söder
finns en del vegetation som eventuellt kan sparas alter-

nativ ersättas av nya planteringar för att även där få en
tydligare definition av depåns yttre gränser.

mare. Skärmtakens limträ och tak, som kan beklädas
med solceller, är en väg mot en hållbarare framtid.

Ett skalskydd löper runt hela anläggningen med separat in- och utfart mot Industrivägen. Personalparkeringen har en från bussarna avskild in- och utfart.

Försörjningsbyggnaden landar inte direkt i asfalten
utan ges en frizon närmast fasaden där beläggningen
är betongsten alternativt platsgjuten markbetong.
Utförande och omfattning anpassas till verksamhetens
krav vid in- och utfarter. Längs västra och östra fasaden kan denna frizon löpa längs husets hela sida.

Körytor beläggs med asfalt medan försörjningsrampernas gångytor görs i platsgjuten markbetong med
20170424
stålkant som
avgränsning. Ytan ska vara borstad och
halksäker. Dessa ljusare ytor med sin skärmtak, bryter
16 Industrigatan
av de mörka asfaltytorna och hjälper
till att dela upp
det stora rummet samtidigt som intrycket blir var-

16 Industrigatan – Google Maps

Muttervägen – Google Maps

Muttervägen

flygfoto mot E4:an

Bilder ©2017 Google,Kartdata ©2017 Google

gatuvy från Industrigatan

20 m

Bildinsamling: maj 2011

.se/maps/place/Mutterv%C3%A4gen,+553+02+J%C3%B6nk%C3%B6ping/@57.74996,14.1624444,208a,35y,291.9h,44.95t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465a726e1105ac1f:0xc820ae34049d990!8m2!3d57.74918... 1/2
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https://www.google.se/maps/@57.7515505,14.164529,3a,75y,305.37h,106.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sO2eRat3N9bXvvFTY621DXw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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2.Utvändig gestaltning
Landskapets gestaltning
Öster om huvudentrén finns en parkering för fordon
med särskilt tillstånd, cykelparkering och grönska.
Från personalrum och mötesrum på plan 2, kan man
ta del av denna grönska. Utanför personalrummet i
plan 1, i söder, finns utrymme för en liten uteplats med
en enkel avskärmning.
Mot Industrigatan finns 6 bilplatser för servicefordon
och här finns också utrymme att förstärka den gröna
inramningen mot öster.
Inne i området anläggs planteringsytor och planteras
träd utifrån hänsyn till säkerhet, fri sikt och manöverutrymmen. Det är dock av stor vikt att få in så mycket
hög vegetation (träd) som möjligt i syfte att få ner
skalan till en behagligare nivå.
Vid huvudentrén finns en välkomnande bänk /soffa
och en behaglig ljussättning. Grönskan i öster kompletterar.

exempel på kvaliteter utomhus

7
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2.Utvändig gestaltning
Fasader
Byggnaden är uppdelad i två tydliga volymer:
• En verkstadsdel med fri höjd om c:a 6,5 m för att
kunna få plats att hissa upp bussar på pelarlyftar
• En volym med personalutymmen och administration
med normala rumshöjder för arbetsplatser och ett
tredje plan med fläkt- och teknikrum. En takterrass
för personalen placeras, i ett soligt läge på taket,
utanför detta rum.
Fasaderna består av en sockel av betong med sandwichelement med ytskikt av plåt ovanpå. Struktur och
finsish på ytskiktet ska användas så att det skapas tydliga
volymer som delar upp den stora byggnadsvolymen i
mindre avgränsade delar med utgångspunkt i funktionsuppdelningen som nämns ovan. Det är viktigt att detaljer
för hur skarvar mellan sandwichelementen löses så att de
blir en helhet, t ex finns lösningar som gör de vertikala
skarvar släta och nästan i liv med övrig yta. Skarvmetod
ska vara typ Paroc Delign eller likvärdig.
Ett av de tydligaste fasadelementen är de många stora

skyltlägen för verksamheten.
portarna till verkstäderna (18 st). Dessa är inåtgående
motorstyrda vikportar av stål med stor andel glas. PorFärger ska väljas i RAL-skalan och vara grafiska.
tarna är monterade i en prefabricerad betongram som
både blir ett vackert element och ett påkörningsskydd. En
De mindre komplementbyggnaderna: däckförråd,
tydlig siffra ovanför portarna ger en grafisk skärpa och ska
Realgymnasiet
i Norrköping – Scanlight
Sida enkel
1 av 7
transformatorstation
och miljöbygnad ska ges en
ha en accentkulör.
gestaltning med släktskap till huvudbyggnaden.
Stommen i verkstäderna består av ett system med balkar
Bussarnas försörjningsramper förses med ett längsgående
av limträ upplagda på pelare av stål. Över verkstadsdelen
skärmtak som täcker fronterna på bussarna och håller
kragar ett sadeltak med lutning på 1:40 ut med en smäckgångytorna rena från snö och regn. Skärmtaket är en
er taktass av trä. Taktäckningen är av duktyp.
limträkonstruktion med ett tak som kan vara av glas (för
ljuset) med integrerade solceller av tunnfilm.
Tak över personaldelen omgärdas av en taksarg som ger
en tydlig mur- och volymkaraktär till denna del. Fasadelementen har ett ytskikt av sinuskorrugerad plåt med liten
profil. Personalutymmena med lunchrum, möte och utbildning är generöst glasade, kragar ut och bildar skärmtak
över entrén. Utkragningen med sina rundade hörn blir ett
burspråk som ger möjlighet till utblickar åt flera håll.
Fasaden nedanför burspråket kläs med en liggande
träpanel. Fläktrummets fasader mot norr och öster är bra
exempel på ljuskupol

REALGYMNASIET I NORRKÖPING
Realgymnasiet i Norrköping har funnits sedan 2003 och har idag utbildningar inom
djurpark, häst, natur & äventyr, teknik och IT. På skolan går ca 250 elever.
PROJEKT
REALGYMNASIET
PLATS
NORRKÖPING
ARKITEKT
FREDRIKSSON ARKITEKTKONTOR AB, HELENA HAMMARSKIÖLD
PRODUKT
GLASPYRAMIDER (HTTPS://SCANLIGHT.SE/PRODUKT/GLASPYRAMID/)

exempel på böjt glas

exempel på fasadindelning med grafisk verkan

8
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exempel på vikportar

3.Invändig gestaltning
Interiörer verksamheter
Verkstäderna inkl tvätt- och städhallar utgör den
största delen av byggnaden. Det är också den delen där
det ställs störst tekniska krav, vilket inte betyder att det
inte finns mjuka krav som också ska uppfyllas. Här ska
dagsljus släppas in, buller dämpas och ytor vara lätta att
städa och underhålla. Det blir fler och fler digitala verktyg
ute på verkstadsgolvet och dessa ställer sina speciella krav.
Materialen ska vara enkla och tåliga, lätta att hålla rena. I
dessa delar finns våtenheter och personalrum som också
ska hålla en hög standard på dessa områden.
Golv i verkstäderna ska vara stålslipad dammbunden
betong. Specialbehandlingar kan behövas i någon av
specialhallarna. I de flesta hallarna finns det anordningar i
golv tex smörjgrop, pelarlyft eller brunnar/rännor.
Väggarna ska tåla att montera diverse verktyg, slang- och
sladdvindor på, i en nivå upp till c:a 2,5m över golv. Detta
kan uppnås med t ex en målad plywoodskiva monterad
på väggen. Väggarna ska dessutom vara försedda med
bullerabsorbenter där det behövs och går. Nära bullerkällan är den mest effektiva placeringen. Taket kompletteras
med bullerabsorbenter.

verkstadshall med trästomme

Personalutrymmena är gemensamma för alla yrkeskategorierna: verkstadspersonal, administarativ personal och
förare. Lokalerna ska vara ljusa och trivsamma.
Lunch- och pausrum ska vara fullt utrustat så att personalen kan fika och värma lunch här. Det ska finnas gott om
plats att sitta vid matbord och även några mer bekväma
möbler för avslappnat sittande. Lunchrummet ska ha golv
av klinker och målade väggar. Över pentrybänk ska det
vara stänkskydd av kakel. Taket ska vara demonterbart
akustiktak.
Dusch- och omklädningsrum för verkstadspersonal är
uppdelade med separata klädrum för rena och smutsiga
kläder. Det finns tre enheter med plats för c:a 18 personer
i varje, summa 54 stycken. I dusch- och omklädningsrum
för förare finns ett klädskåp per förare (och buss), summa
150 st. Alla dusch- och omklädningsrum ska ha golv av
klinker och i våtrummen ska det vara kakel på väggarna
och även som stänkskydd vid tvättställ. Övriga väggar
målas. Taken ska vara demonterbart akustiktak.

lanterniner för in ljus

exempel kontorsmiljö

9
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De administrativa ytorna är dasljusbelysta och vända
mot öster och Industrigatan. För att erhålla ett behagligt
inomhusklimat kan det behövas att man kompletterar
med kyla eller solavskärmning.
Golv ska vara textilplattor med kort lugg. Väggar målas
och taket ska vara ett demonterbart akusitktak. Inredningen ska vara modernt tidlös. Cellkontor, sammanträdesoch samtalsrum ska ha helglasade partier mot korridor
och dörrar med ytskikt av trä. Om accentfärger används
ska dessa vara på ytor som är lätt utbytbara. Toaletter ska
vara med golv av klinker och med kakel på väggar. Tak ska
vara fast målad gips. Avdelningarna delas med hjälp av
glasade dörrar och partier av metall.
Trappan vid entréhallen ska vara av betong med yta
av terrazzo och förses med smidesräcken. Handledare
ska vara av lackad björk. Trapp-/hisshuset ska vara glasat
så att kontakt mellan verkstad och entréhallens två plan
uppnås. Övriga trappor är ståltrappor med steg av klinker. Handledare och räcke ska vara av stål. Trappor/lejdare
till smörjgrop är av varmförzinkat stål.

exempel lunchrum

4.Tillgänglighet
Principer
Enligt 8 kap 4 § 8 p. Plan- och bygglag (2010:900)
ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är
väsentliga i fråga om tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Enligt 3 kap 7 § fjärde stycket i Propositionen Ny planoch bygglag 1985/86:1 får i fråga om arbetslokaler undantag från kraven i första stycket göras för sådana lokaler,
om det är befogat med hänsyn till verksamhetens art.
Undantag kan t.ex. vara motiverat för viss tung industri
och för arbetsplatser med enbart servicepersonal. Det
framgår dock att kontorslokaler och liknande i anslutning
till sådana arbetslokaler skall handikappanpassas.

Tillgänglighet ska vara en del av gestaltningen och ska
integreras i byggnaden som en naturlig del. Anpassning
av tillgängligheten innehåller pusselbitar som är till hjälp
och underlättar i olika situationer även för personer utan
handikapp.
Ledstråk, kontrastverkan, arbetshöjder och liknande ska
vara en del av detaljprojekteringen så att alla delar kopplas
samman. Materialens naturliga egenskaper ska användas
för att skapa taktila stråk och kontraster. Färgsättningskonceptet ska utnyttjas så att kontrastverkan blir en del
av gestaltningsidén.

exempel på kontrastmarkeringar

10
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God ljudmiljö och ett hus som är lätt att orientera i är
viktiga delar i tillgängligheten.
Det ska vara möjligt att utforma till exempel
kontrastmarkeringar som en del av den konstnärliga
utsmyckningen. Kontrastmerkeringar ska följa
Regionfastigheters riktlinjer m a p dörrar, trappor och
glasade pariter.

5.Konstnärlig utsmyckning

Det är viktigt att konstnärer får möjlighet att komma
med tidigt i detaljprojekteringen för att den konstnärliga utsmyckningen ska bidra till att byggnaden blir en
helhetsupplevelse. Konstnären/erna kan då skapa verk
som inte bara är utsmyckning som “klistras” utanpå utan
istället blir en del av arkitekturen. Arkitekturen som
nyttokonst ska samspela med den fria konsten på ett
harmoniskt sätt.
Det finns rum och platser som är särskilt lämpade för
konstnärlig utsmyckning, till exempel: Entréhallen,
lunchrummet och utvändiga ytor runt huvudentrén men
även omklädningsrum och större väggytor i verkstadshallen.

exempel på konstnärlig utsmyckning
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F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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Älghunden 4 markerad, Ljungarums industriområde.
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C:a 53.000 m²

BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
SITUATIONSPLAN skala 1:1000 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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C:a 490 m²

BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
PLAN 0 skala 1:400 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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C:a 4 260 m²

BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
PLAN 1 skala 1:400 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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C:a 1 220 m²

BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
PLAN 2 skala 1:400 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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C:a 430 m²

BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
PLAN 3 skala 1:400 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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Fasad mot öster
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Fasad mot söder

Fasad mot väster

Bussdepå Ljungarum

10
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Fasad mot norr
BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
FASADER skala 1:400 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
SEKTIONER skala 1:400 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
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Ramp med matning från ovan

tak med integrerade solceller
limträbalk
avvattning

förhöjd
gångyta

Ramp med matning från markförlagda ledningar i framkant

Plan ramp
BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
SKÄRMTAK/RAMP skala 1:100 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
237

						
						
						
						

BUSSDEPÅ KV ÄLGHUNDEN, JÖNKÖPING
KÖRSPÅR skala 1:1000 (A3)

F Ö R D J U PA D F Ö R S T U D I E
Upprättad:
2 017- 0 4 - 2 8
238

						
						
						
						

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 104

Inköp av autoklaver till sterilcentralen på
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2017/1457
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna inköp av fyra autoklaver till sterilcentralen på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 4 700 000 kronor.
Sammanfattning
Investeringen är planerad inom ramen för 2018 års specificerade
inventarier. Utbytet har funnits med i planeringen sedan 2014
och verksamheten gör bedömningen att inköp av utrustningen
bör göras snarast möjligt. Förslaget är att inköpet tidigareläggs
till 2017 och att investeringsramen för 2018 minskas med
4 700 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-23, kl 09:00-16:50

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-11

1(3)

RJL 2017/1457

Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg
Regionfullmäktige

Inköp av autoklaver till sterilcentralen på
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna inköp av fyra autoklaver till sterilcentralen på Länssjukhuset
Ryhov till en sammanlagd kostnad på maximalt 4 700 000 kronor.

Sammanfattning
Investeringen är planerad inom ramen för 2018 års specificerade inventarier.
Utbytet har funnits med i planeringen sedan 2014 och verksamheten gör
bedömningen att inköp av utrustningen bör göras snarast möjligt. Förslaget är att
inköpet tidigareläggs till 2017 och att investeringsramen för 2018 minskas med
4 700 000 kronor.

Information i ärendet
I budget 2014 fanns investeringsbudget avsatt om 21,7 miljoner kronor för en
förändring av verksamheten vid Sterilcentralen på Länssjukhuset Ryhov.
Investeringsbudgeten avsåg då såväl viss förändring av lokalytor som inköp av
autoklaver. I februari 2015 tog verksamheten ställning till att inte genomföra
investeringen på det sätt som tidigare var planerat. Investeringsobjektet avslutades
därför i samband med bokslut 2016. Verksamheten har därför i processen för
specificerade investeringar 2018 återkommit med ett reviderat investeringsbehov
av autoklaver.
Investeringen finns bland prioriterade objekt inom den planerade ramen för 2018
års specificerade inventarier. På grund av att befintlig utrustning successivt blivit
sämre sedan 2014 gör verksamheten bedömningen att inköp av utrustningen bör
göras snarast möjligt. Slitage och ålder på nuvarande utrustning gör att det uppstår
problem med givarna i autoklaverna, vilka är de som kontrollerar att alla
processvärden uppnår det som enligt standard krävs för att kunna godkänna
steriliseringsprocessen. Det har även varit problem med vakuumpumparna. Detta
medför driftstopp samt servicekostnader. Byte av autoklaver kan inte genomföras
utan mycket god planering. Att invänta ordinarie budgetbeslut i november 2017
skulle innebära att bytet inte kan genomföras förrän slutet av våren 2018. I mitten
av september 2017 finns möjlighet att genomföra bytet och genom att genomföra
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-11

2(3)

RJL 2017/1457

investeringen i år minskar servicekostnaderna samt risken för ett större driftsstopp
uteblir.
Verksamhetens bedömning av investeringens effekter
Autoklaver DNR 2017/1457
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad tillgänglighet

4

Ökad patientsäkerhet

4

Förbättrade kliniska resultat

3

Mindre tidsåtgång

3

Bättre hygieniska förutsättningar

3

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Kortare behandlingstider

5

Förbättrad metod (högre prestanda)

5

Förbättrad arbetsmiljö

5

Minimera flaskhalsar

5

Positiva miljökonsekvenser

5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:
Bemanning, personalkostnader hos klinik:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ingen påverkan

Servicekostnader:

Minskar

Finansiering
Finansiering av investeringen sker genom motsvarande minskning av anslaget för
specificerade inventarier 2018 med motsvarande belopp på 4,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-11
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Beslutet skickas till
Kirurgisk vård – Ledningsstab
Regionledningskontoret - ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
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Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 105

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2017/1428
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar enligt bilaga de motioner som icke
slutbehandlats av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-16
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-16

RJL 2017/1428

Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Redovisning av icke slutbehandlade
motioner
Föreligger redovisning enligt bilaga över icke slutbehandlade motioner.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till
regionfullmäktige.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör
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Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Redovisning av icke slutbehandlade
motioner
Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län?
Rachel De Basso, Carina Ödebrink (S)
Datum: 2016-10-26
Dnr: RJL 2016/3444
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare
Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2016-05-18
Dnr: RJL 2016/1679
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Bygg miljö- och energismart - bygg i trä
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-05-20
Dnr: RJL 2016/1722
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mindre kött och bättre kött - för klimatet, hälsan och miljön
Sibylla Jämting och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-02-09
Dnr: RJL 2016/347
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Motioner till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Motion - Erbjud provtagning eller screening för att förebygga kolon- och
rektalcancer för personer över 60 år
Eva Eliasson (S) och Elisabeth Töre (V)
Datum: 2017-01-12
Dnr RJL 2017/154
Remitterat till: Nämnden för folkhälsa och sjukvård
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Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu?
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Mauno Virta och Lennart Karlsson
Datum: 2016-05-10
Dnr: RJL 2016/1571
Remitterat till: Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Förebyggande insats för äldre - erbjud fria halkskydd
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-01-26
Dnr: RJL2016/190
Remitterat till: Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Låt patientnämnden administrera alla klagomål
Anne Karlsson och Samuel Godrén (SD)
Datum: 2015-03-10
Dnr RJL 2015/534
Remitterad till: Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Motioner till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet
Den bortglömda konsten
Mikael Ekvall och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-01-23
Dnr RJL 2017/232
Remitterat till: Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motioner till nämnden för trafik, infrastuktur och
miljö
Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Desiré Törnqvists (S)
Datum: 2015-03-31
Dnr RJL 2015/725
Remitterad till: Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Motioner ännu inte remitterade
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till:
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Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Thöre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till:
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till:
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen
tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till:
Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till:
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till:
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till:
Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
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Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Wener, Sven-Evert
Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Motion om kollektivavtal vid upphandling
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr RJL 2017/997
Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr: RJL 2017/994
Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis och
tillämpningar på begreppet "vård som inte kan anstå"
Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Wienberg, Anders Gustafsson, Helena
Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-03-13
Dnr: RJL 2017/786
Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och
personalövergång
Mikael Ekvall och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-02-21
Dnr: RJL 2017/561
Bygg studentbostäder i regionens regi
Simon Johansson (S)
Datum: 2017-03-09
Dnr: RJL 2017/752
Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2017-02-22
Dnr: RJL 2017/575
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Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-02-06
Dnr: RJL 2017/400
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Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 106

Granskning av årsredovisning 2016
Diarienummer: RJL 2017/955
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse till Regionens
revisorer som svar på revisorernas granskningsrapport.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har avlämnat sin granskning
avseende årsredovisning 2016. Revisorerna bedömer att
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
gällande lagstiftning och rekommendationer. Revisorerna
delar styrelsens bedömning att balanskravet är uppnått samt att
god hushållning uppnås år 2016.
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som
regionstyrelsen planerar med hänsyn till den rekommendation
som revisorerna redovisar, samt svar på övriga frågor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-07
 Regionrevisionens skrivelse och rapport 2017-03-29
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-05-23, kl 09:00-16:50
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Regionledningskontoret
Jane Ydman
Regionstyrelsen

Granskning av årsredovisning 2016
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse till regionens revisorer som svar
på revisorernas granskningsrapport

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har avlämnat sin granskning avseende
årsredovisning 2016. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer. Revisorerna
delar styrelsens bedömning att balanskravet är uppnått samt att god hushållning
uppnås år 2016.
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som
regionstyrelsen planerar med hänsyn till den rekommendation som revisorerna
redovisar, samt svar på övriga frågor.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2017-03-29 avlämnat sin granskning
avseende årsredovisning 2016 och vill ha skriftligt svar från Regionstyrelsen
senast 2017-09-01. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer. Revisorerna
delar styrelsens bedömning att balanskravet är uppnått samt att god hushållning
uppnås år 2016.

Revisorernas rekommendationer och frågor
Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att utveckla och öka transparensen i
styrmodellen och att upprätta handlingsplaner med konkreta åtgärder för de
systemmätetal som inte når måluppfyllelse.
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder regionstyrelsen och berörda nämnder
avser vidta med anledning av de resultat som redovisas i granskningen.
Granskningsresultaten redovisas i rapporten som upprättats av revisorernas
sakkunniga biträde. Regionstyrelsen noterar ett område i granskningsrapporten
med synpunkter om förändringar, utöver den rekommendation som revisorerna
lämnat enligt ovan.
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Regionstyrelsens svar på rekommendationen
Regionstyrelsen återrapporterar till regionfullmäktige utifrån styrmodellen så som
den utformats i budgeten. Styrelsen delar uppfattningen att det är viktigt att kunna
följa kedjan från utgångspunkter, strategiska mål, framgångsfaktorer till
systemmätetal och aktiviteter. Under 2016 har regionen arbetat med att föra in
ledningssystemet och därmed styrmodellen i budgeten i ett IT-stöd. Det gör att
strukturen och den röda tråden blir än tydligare.
Regionstyrelsen delar revisorernas uppfattning att handlingsplaner och konkreta
åtgärder för de systemmätetal som inte når måluppfyllelse kan redovisas tydligare
i årsredovisningen. I årsredovisningen för 2017 kommer detta att beaktas.
Regionstyrelsens svar på övriga iakttagelser i granskningsrapporten
- Redovisning per nämnd
I samband med att nämnder och styrelse fattar beslut om budget och
verksamhetsplan utifrån regionfullmäktiges beslutade budget tydliggörs vilka
ekonomiska ramar som gäller för varje verksamhetsområde samt vilka anslag som
ligger centralt på nämnden. Dessa nivåer återrapporteras varje månad till nämnd
och styrelse. Därmed är regionstyrelsens bedömning att det inte finns någon risk
för oklarheter vilket resultat nämnd respektive verksamhetsområde ansvarar för. I
årsredovisningen återrapporteras ansvarsnivåer ur regionfullmäktiges perspektiv,
nämnder respektive styrelse.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-07



Revisorernas skrivelse daterad 2017-03-29



Sakkunnigt biträde E&Y:s Granskning av årsredovisning 2016

Beslutet skickas till
Region Jönköpings läns revisorer
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 107

Oberoende av bemanningsföretag handlingsplan
Diarienummer: RJL 2017/468
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner bifogad handlingsplan för arbetet med att
uppnå oberoende av bemanningsföretag
 Utöka med 10 AT-tjänster med finansiering ur styrelsens
medel för oförutsedda händelser för 2017 och beaktas i
budget inför 2018.
 Att ärendet tas med som ett informationsärende på
kommande sammanträde för Nämnden för Folkhälsa och
sjukvård.
Reservationer
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting reserverar sig till förmån
för egna yrkanden och till de man instämt i.
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi
med handlingsplan för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag. 2015 kompletterades strategin med en plan
för utfasning. Nu pågår ett nationellt arbete för att gemensamt
mellan alla landsting och regioner minska beroendet av
bemanningsföretag.
Efter information och dialog i arbetsutskott och regionstyrelse
lämnades uppdrag till regionledningskontoret att presentera en
fördjupad handlingsplan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting vill till handlingsplanen ha följande tillägg:
Hos kliniker med svårigheter med kompetensförsörjning
och/eller hög personalomsättning bör HR-avdelningen alternativt eventuellt en oberoende konsult - göra en noggrann
analys av försvårande och underlättande faktorer för att behålla
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UTDRAG
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Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50

och rekrytera kompetent personal. Detta kan ske exempelvis
genom HR-personal alt konsult genomför intervjuer med såväl
anställda som personer som är på väg att avsluta sin
anställning, samt även kartlägger negativa och positiva
arbetsmiljöfaktorer som kan ha betydelse för arbetsrelaterad
ohälsa. Rekrytering: Särskilda och skräddarsydda
rekryteringsinsatser för ST-läkare krävs på kliniker som har
svårigheter med kompetensförsörjning.
Carina Ödebrink yrkar på att fackliga företrädare samt Nämnden
för Folkhälsa och sjukvård får lämna synpunkter på föreliggande
förslag, samt tydligare uppföljningsbara mål.
Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg i
beslutet om att utöka med 10 AT-tjänster, vilka ska finansieras
ur styrelsens medel för oförutsedda händelser 2017 och beaktas
i budget inför 2018, samt att beslutet skickas till Nämnden för
Folkhälsa och sjukvård.
Ordföranden yrkar avslag på Carina Ödebrinks och Sibylla
Jämtings yrkande.
Beslutsgång
På ordförandens fråga så godkänns handlingsplanen och
yrkanden från Carina Ödebrink och Sibylla Jämting avslås.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG
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Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Region Jönköpings län
Regionstyrelsen

Oberoende av bemanningsföretag –
handlingsplan
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner bifogad handlingsplan för arbetet med att uppnå oberoende av
bemanningsföretag.

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med handlingsplan
för att begränsa beroendet av bemanningsföretag. 2015 kompletterades strategin
med en plan för utfasning. Nu pågår ett nationellt arbete för att gemensamt mellan
alla landsting och regioner minska beroendet av bemanningsföretag.
Efter information och dialog i arbetsutskott och regionstyrelse lämnades uppdrag
till regionledningskontoret att presentera en fördjupad handlingsplan.

Information i ärendet
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). 2015 kompletterades strategi och handlingsplan med en
plan för utfasning.
Trots intensivt arbete har personalomsättning och tjänstledigheter gjort att
kostnader för bemanningsföretag har ökat. Ett nationellt arbete pågår för att
gemensamt mellan alla landsting och regioner för att uppnå oberoende av
bemanningsföretag. Information har lämnats vid regionstyrelsens arbetsutskott
och regionstyrelsen.
I januari 2017 ställde sig arbetsutskottet 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 syfta att begränsa
beroendet av bemanningsföretag och som kompletterades med en plan för
utfasning 2015. Samtidigt bestämdes om en fördjupad information och dialog vid
arbetsutskottet i april. Inför arbetsutskottet har fackliga organsationer, storgrupp

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-17

RJL 2017/468

sjukvård samt sjukvårdens ledningsgrupp arbetat med handlingsplanen. Även
styrelsen har fått information och regionledningskontoret fick då i uppdrag att
presentera en fördjupad handlingsplan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-17
 Landstingsstyrelsen 2013-02-26 § 41 LJ 2013/206. Strategi för att
begränsa beroendet av bemanningsföretag
 Regionstyrelsen § 215 RJL2015 /2542 Komplettering av strategi för att
begränsa beroendet av bemanningsföretag.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - HR

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ander Liif
HR-direktör
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Regionledningskontoret
Anders Liif
HR-direktör

Regionstyrelsen

Handlingsplan – oberoende av
bemanningsföretag
Handlingsplan
Nedan anges arbetsområden och åtgärder för att uppnå oberoende av
bemanningsföretag. Handlingsplanen tar i huvudsak upp utvecklings- och
förbättringsarbete och kompetensförsörjningsåtgärder för läkare.
Handlings- och bemanningsplaner. Respektive verksamhetsområde ska utarbeta
egna handlings- och bemanningsplaner med fokus på de kliniker/vårdcentraler
som har behov av förbättrad grundbemanning och som har höga kostnader för
bemanningsföretag. Planerna ska beskriva åtgärder på kort och lång sikt.
Bemanningsplaner syftar till att skapa överblick över och kunna följa
bemanningssituationen på respektive klinik/vårdcentral.
Handlings- och bemanningsplaner ska kunna redovisas vid
verksamhetsuppföljningar och på ledningsgrupper.
Arbetssätt, kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), rätt använd
kompetens (RAK). Pågående arbete med KPS och RAK ska fortsätta. Innan
avrop av bemanningsföretag ska åtgärder inom KPS och RAK ha övervägts. Stöd
i form av metoder, verktyg och stödteam för att arbeta med KPS och RAK ska
tillhandahållas.
Rekrytering. Utökning med 10 AT-anställningar, från nuvarande 56 till 66
anställningar bör övervägas. Fortsatt satsning på fler ST anställningar. Under
senare år har antalet ST ökat från 200 till 300. En fortsatt satsning på AT och ST
bedöms kunna förbättra läkartillgången och stärka grundbemanningen.
Verksamheten bedöms ha kapacitet att utbilda fler AT och ST. Fler ATanställningar innebär behov av finansiering. Finansiering av fler ST får ske inom
tilldelad ekonomisk ram för respektive verksamhetsområde.
Fortsatt rekrytering av specialister i Sverige och utomlands.
Möjliggör och stimulera anställning av läkarstudenter i Sverige och utomlands
under ledighetsperioder.
Fortsatta stödinsatser för nyanlända/asylsökande.
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Introduktion, handledning, utbildningsplaner och kompetensutveckling
En planerad och strukturerad introduktion för studenter, AT och ST ska finnas på
respektive klinik/vårdcentral. Planering och goda förutsättningar för att
tjänstgöringen sker under utbildning ska beaktas.
Samtliga AT och ST ska ha upprättade studieplaner som kontinuerligt följs upp.
Kontinuerlig handledning ska säkerställas.
Kompetensutvecklingsplanering, enskild och för arbetsplatsen, ska genomföras.
Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete ska bedrivas och möjlighet till
att bedriva forskning ska stimuleras och stödjas.
Arbetsmiljö. En god arbetsmiljö som utmärks av delaktighet, trivsel och
arbetsglädje ska hela tiden eftersträvas. En balans mellan krav och resurser,
kontroll och stöd ska finnas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomförd
medarbetar- och säkerhetsundersökning är underlag för förbättringsarbete.
Regelbunden uppföljning av arbetsmiljön på kliniker/vårdcentraler behöver ske
med samtal om hur en god arbetsmiljö upprätthålls.
Anställningar som avslutas. När medarbetare slutar sin anställning ska ett
avgångssamtal erbjudas. Syftet är att fånga upp medarbetarens erfarenheter och
synpunkter på exempelvis organisation, arbetsförhållanden och arbetsuppgifter
samt skäl till att de slutar och vart de tar vägen. Resultatet av avgångssamtalet kan
utgöra värdefull kunskap och ligga till grund för förändringar.
Anställningsvillkor. En översyn av villkor som understödjer
kompetensförsörjning och kontinuitet i bemanning. Områden kan vara villkor som
kan attrahera och behålla äldre medarbetare, villkor för resependling, översyn av
löneläget på svårrekryterade områden, utbildning och forskning.
Läkarutbildningen till regionen med start 2019. Arbetet med förberedelser för
att Jönköping blir huvudstudieort för en del av läkarutbildningen fortsätter.
Det är kontinuerligt viktigt att säkerställa att studenter ges en välfungerande
praktik/VFU på kliniker/vårdcentraler.
Bemanningsföretag, upphandling, bisysslor. Fortsatt ska bemanningsföretag
vara upphandlade och avropas efter avtal. Vid upphandling ska karenskrav gälla
vilket innebär att det företag som vinner upphandlingen inte får skicka personal
som inom en sexmånadersperiod varit anställd hos regionen.
Gällande riktlinjer för bisysslor ska tillämpas i verksamheten. I AB Allmänna
bestämmelser har en ändring gjorts gällande anmälan av bisyssla. Tidigare har en
medarbetare på arbetsgivarens begäran varit skyldig att anmäla bisyssla samt
lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa.
Ändringen innebär att arbetstagaren är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla
till arbetsgivaren.
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Erfarenheter och goda exempel. Tydliggör och lyft fram framgångsfaktorer,
arbetssätt mm för verksamheter där man har uppnått en god bemanning.
Processtöd. Respektive verksamhetsområde utser en ansvarig som samordnar och
koordinerar arbetet inom verksamhetsområdet. Utsedd ansvarig har kontinuerlig
kontakt med övergripande ansvarig – HR-direktören.
Uppföljning. Arbetet kräver kontinuerlig uppföljning och avstämning. På hälsooch sjukvårdens ledningsgrupp, på verksamhetsområdenas ledningsträffar, vid
facklig samverkan, vid dialoger och uppföljningar tas det pågående arbetet upp.
Kontinuerlig uppföljning och återrapportering sker till regionstyrelsen och
nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

PROTOKOLL
UTDRAG

Landstingsstyrelsen §§ 25-45
Tid:

2013-02-26, kl 13:00-16:40

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 41
Dnr
LJ2013
/207

Strategi för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag
Föreligger förslag till strategi och handlingsplan för att
begränsa beroendet av bemanningsföretag i Landstinget.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad strategi och handlingsplan för att
begränsa beroendet av bemanningsföretag,
att för utökning av antalet AT-läkare anvisa 6 miljoner
kronor med kostnadstäckning ur anslaget för oförutsedda
utgifter.
Utdrag: Personalavdelningen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Carina Ödebrink
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Förvaltningsnamn
Landstingsstyrelsen

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag
Bakgrund och uppdrag
Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt
mellan landstingen och SKL i enlighet med det kongressbeslut som SKL antog i
november 2011.
Detta dokument innehåller textmässigt två delar. Dels den gemensamma strategin
och dels kursiva textavsnitt som avser kommentarer, arbetsområden och förslag
till åtgärder för Landstinget i Jönköpings län.
Landstingsdirektörsföreningen har gett personaldirektörerna i uppdrag att ta fram
förslag till hur beroendet av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården kan
begränsas. En övergripande handlingsplan presenterades i maj 2012 då det
beslutades att en prioritering skulle ske. En avstämning gjordes i oktober och här
kommer nu den slutliga strategin.

Syfte
Att minska beroendet av bemanningsföretagen har tre övergripande syften.
Nyttjande av bemanningsföretag i alltför stor utsträckning har direkt påverkan på
nedanstående:
- konsekvenser för patientsäkerheten
- konsekvenser för arbetsmiljön
- svårigheter att klara utbildningsuppdraget för bl.a. AT- och ST-läkare samt
medellånga högskoleutbildningar. Detta för att det kan bli alltför få
ordinarie medarbetare som får dela på det viktiga handledaruppdraget
Med denna strategi som grund värnar således landstingen gemensamt om hög
patientsäkerhet, god arbetsmiljö samt ett kvalitetssäkrat utbildningsuppdrag.

Målsättning
Grunden är att minimera nyttjandet av bemanningsföretag. Målsättningen är att
avveckla beroendet och enbart nyttja bemanningsföretag som tillfälliga lösningar.
Ett mål har satts upp och det är att beroendet av långsiktiga bemanningslösningar
från bemanningsföretag ska ha avvecklats senast under år 2016. Delmål är att
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halvera kostnaderna för bemanningsföretag under år 2014 i förhållande till år
2011. När delmålet mäts av år 2014 tas ett nytt beslut om mätbart slutmål år 2016.
Kommentar:
För Landstinget i Jönköpings län var kostnaden för bemanningsföretag 2011 ca
90 miljoner.

Aktiviteter
För att klara en minskning av nyttjandet av bemanningsföretag krävs både
långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. De långsiktiga åtgärderna syftar till att
säkerställa kompetensförsörjningen över tiden medan de kortsiktiga måste till för
att bryta den utvecklingstrend som varit de senaste åren.

Långsiktig strategi och handlingsplan
Fortsatt arbete med att stärka landstingens/regionernas arbetsgivarmärke blir
alltmer viktigt nu när vårdval och andra alternativa driftsformer utvecklas i
snabbare takt. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning om man ska
kunna rekrytera och behålla medarbetare i framtiden.
I takt med att kraven på hälso- och sjukvården ökar medan de ekonomiska
resurserna är begränsade behöver verksamheten effektiviseras kontinuerligt.
Förbättrad produktionsplanering och bättre nyttjande av olika yrkeskategorier
kommer att vara nödvändiga inslag i detta arbete.
Till detta kommer en strategisk kompetensplanering på övergripande nivå. En
bättre styrning av ST-utbildningarna utifrån behovet ur ett nationellt perspektiv är
en del i denna planering.
En medveten och långsiktig kompetensförsörjning utgör grunden för att begränsa
beroendet av bemanningsföretag. Häri ingår att lyckas med att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Nedan anges arbetsområden och
förslag till åtgärder:
-

Utökning av AT anställningar. Fortsatt finansiering av AT genom en
särskild ersättning. Under åren 2007 – 2012 har i snitt 46 stycken AT
anställningar funnits per år i hela Landstinget. En utökning med 10
anställningar under 2013 föreslås. En fortsatt satsning på AT med en
utökning bedöms på sikt kunna förbättra läkartillgången. Beräknad
kostnad för en utökning med 10 platser är ca 6 miljoner..

-

ST. Fortsatt finansiering av ST genom en särskild ersättning. Anställning
av ST i primärvården sker fortlöpande förutsatt att vårdenheten har
förutsättningar att kunna ta sitt utbildningsansvar. I ersättningen för
utbildning av ST i den specialiserade sjukvården kommer ersättning utgå
som ett särskilt uppdrag och likna den modell som tillämpas i
primärvården
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-

Läkarstuderande i Sverige och utomlands. Skapa kontakt och stödja
studenter, möjliggöra och genomföra verksamhetsförlagd utbildning, VFU

-

Rekrytering. Rekrytera specialister och överläkare då möjlighet finns. Vid
behov genomföra riktade rekryteringssatsningar utomlands. Vid
utlandsrekryteringar säkerställa språkutbildning och introduktion

-

Chef- och ledarskap. Stödja och stimulera läkare som vill ta reda på
förutsättningar för och pröva sig i en ledar- chefsroll. Under hösten 2012
startade utbildningen ”ST-ledarskap” med syfte att ge fördjupad
förståelse och motivation för chef- och ledarskap

-

Forskning. Fortsatt skapa möjligheter att erbjuda verksamhetsanknuten
forskning

-

Samarbete med högskolor och utbildningsanordnare. Ett nytt
samarbetsavtal med Linköpings universitet, LiU, har slutits. Ett huvudsyfte
med det nya avtalet är att Landstinget påtar sig ansvaret att bli upplåten
enhet för läkarutbildningen vid LiU vilket möjliggör inrättande av
kombinationstjänster mellan LiU och Landstinget samt möjliggör att
Landstinget tar del av medel i form av forskningsstöd

-

Landstingets utbildningsansvar. Genomföra en uppföljning/utvärdering
av hur Landstinget fullgör sitt utbildningsuppdrag för AT- och ST läkare.
Uppföljningen/utvärderingen genomförs under hösten 2013 alternativt
första delen av 2014

-

Kapacitet. För att öka tillgängligheten och nå uppsatta mål ska varje
verksamhet planera för behov, efterfrågan och kapacitet. Remisshantering,
schemaplanering och samverkan är viktiga utvecklingsområden. Det är
viktigt vara uppmärksam på att arbetstiden används effektivt. Likaså att
arbetsprocesser är rationella och att arbete som inte är värdeskapande
minimeras

-

Arbete inom Landstinget. En översyn genomförs som syftar till att
tydliggöra och erbjuda villkor som stödjer och möjliggör att kunna arbeta
i de egna Landstinget. Det kan tex gälla områden som möjlighet till arbete
utöver den ordinarie arbetstiden, hantering av inarbetad jourkomp, äldre
anställda och villkor vid tjänstgöring, ersättningar

-

Kompetensöverföring. Teamarbete och samarbete inom och mellan olika
yrkesgrupper är viktigt för att möta patienternas behov. Det behöver
finnas en öppenhet för nya och flexibla arbetssätt. Landstinget behöver
under kommande år pröva, stödja och stimulera en utveckling där
yrkesgrupper avlastar och om det är motiverat tar över arbetsuppgifter
från läkare. Ett exempel på en ny specialistkompetens som börjat utbildas
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är nurse practitioner, NP. Detta innebär att sjuksköterskor inom kirurgi
utvecklar sin yrkesroll, kompletterar och tar över vissa arbetsuppgifter
från läkare. Inom Medicinsk Diagnostik och Vårdcentralerna Bra Liv
finns exempel där en liknande utveckling sker.
Ett område att se över är administrativa processer och rutiner i syfte att
om möjligt skapa avlastning och frigöra tid för läkare.
Allmän restriktivitet: Beslut om att anlita bemanningsföretag läggs på lägst
förvaltningschefsnivå eller motsvarande i syfte att få en mycket restriktiv
hållning. Bedömningen ska grundas på att endast täcka ett minimibehov. Alla
andra alternativ ska vara prövade innan bemanningsföretag anlitas.
Arbetsområden och förslag till åtgärder:
Beslut. En landstingsgemensam rutin tillämpas för att säkerställa hur beredning
och beslut om att anlita bemanningsföretag ska gå till. Beslut om att anlita
bemanningsföretag fattas av landstingsdirektör eller förvaltningschef.
Förbättrad planering och nyttjande av kompetens: Samordna
dimensioneringen av ST-utbildningsplatser utifrån det nationella behovet.
Exempelvis för specialister inom allmänmedicin och psykiatri. Fortsatt arbete med
förbättrad produktionsplanering och bättre nyttjande av olika yrkeskategoriers
kompetens kommer att vara nödvändiga inslag i detta arbete.
Kvalitetsförbättring av bedömningar om bisysslor: Landstingen ser över
rutiner för och uppföljning av bisysslor i syfte att säkerställa att de inte är
förtroendeskadliga, konkurrerande eller arbetshindrande.
Arbetsområden och förslag till åtgärder:
Bisysslor. Riktlinjer för bisysslor utarbetades 2011. De reglerar Landstingets syn
på och tillämpning av bisysslor som kan vara förtroendeskadliga, konkurrerande
eller arbetshindrande. Utifrån ett utökat vårdval inom specialiserad sjukvård
kommer en översyn av gällande riktlinjer att göras.
Respektive förvaltningschef säkerställer att gällande riktlinjer för bisysslor
tillämpas
Gemensamma rutiner vid upphandling: Bemanningsföretag ska vara
upphandlade och samtliga landsting/regioner ska använda den gemensamt
framtagna kravspecifikationen. Vid avrop från bemanningsföretag ska de avvisas
som går utöver träffade avtal.
Arbetsområden och förslag till åtgärd:
Upphandlade företag. För närvarande pågår upphandling av bemanningsföretag.
Upphandlingen beräknas vara klar under första kvartalet 2013.
Respektive förvaltningschef säkerställer att träffade avtal med valda leverantörer
används och fungerar avseende löpande kontakter, avrop och uppföljning.
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Ansvar för helheten: Landstingen/regionerna ska inte bedriva aggressiv
marknadsföring mot varandra när det gäller rekrytering inom bristområden.
Uppföljning: Landstingens/regionernas samlade kostnader för
bemanningsföretag, följs upp tertialvis av landstingsdirektörsföreningen.
Aktiviteter som ska genomföras av PD-föreningen och SKL följs upp årsvis.
Arbetsområden och förslag till åtgärder:
Löpande uppföljning av Landstingets samlade kostnader för bemanningsföretag.
Redovisning sker per tertial.

Ekonomi
Aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen genomförs inom ramen för de resurser
som respektive förvaltning förfogar över.
Inom ett område, AT-platser krävs en temporär resursförstärkning för att på sikt
trygga behovet av ordinarie läkare och reducera behovet av bemanningsföretag.
Kostnaden för utnyttjande av bemanningsföretag uppgick 2012 till ca 97 miljoner
kronor som jämfört med egen bemanning bedöms innebära en merkostnad på ca
50 miljoner kronor. Resursinsatser för att reducera merkostnaden bör i viss grad
också direkt kunna finansieras genom en nedgång i utnyttjandet av
bemanningsföretag.
Under 2013 föreslås att antalet AT-läkare utökas med 10 anställningar som ska
bibehållas under planperioden för att därefter kunna reduceras. I genomsnitt har
under de senaste 5 åren 45 AT-läkare anställts per år. Tidsomfattningen för ATtjänstgöring är 21 månader. Det finns mycket god tillgång på sökande till AT och
landstingets verksamheter har förutsättningar att ta emot och utbilda fler AT.
Efter avslutad AT är målsättning att ansöka till och erhålla ST-tjänstgöring i
någon av Landstingets verksamheter. En utgångspunkt för AT-tjänstgöringen är
klinisk tjänstgöring med lärande under handledning. Genom att öka antalet AT
ökar även den kliniska tjänstgöringstiden. Fler AT möjliggör även att ST tjänster
kan tillsättas. En välfungerande ST- tjänstgöring skapar bra förutsättningar för att
försörjningen av specialister och överläkare fungerar.
Årskostnaden för anställning av 10 AT-läkare uppgår på till ca 6 miljoner kronor.
Genom en särskild ersättning föreslås Landstingets tre sjukhus tillföras resurser i
takt med att antalet anställda AT-läkare utökas.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisad strategi och handlingsplan för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag
att för utökning av antalet AT-läkare anvisa 6 miljoner kronor med
kostnadstäckning ur anslaget för oförutsedda utgifter.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Anders Liif
personaldirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 197-217
Tid:

2015-12-15, kl 13:00-16:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 215
Komplettering av strategi för att begränsa
RJL2015 beroendet av bemanningsföretag
/2542
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
1. Godkänna att gällande strategi för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag kompletteras med föreslagen plan för
utfasning,
2. Att uppföljning av strategin med plan för utfasning ska
beskrivas i dokumentet Systemmätetal/mål 2016 som föreläggs
regionstyrelsen och nämnderna i februari samt,
3. Att uppföljning ska göras i samband med delårsrapporter och
årsrapporter. Om planerade aktiviteter vid uppföljning inte
bedöms ha tillräcklig effekt ska ytterligare åtgärder övervägas.
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
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.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2015-12-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Yrkande föreligger från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och
Liberalerna om följande tillägg till beslut:
 Att uppföljning av strategin med plan för utfasning ska
beskrivas i dokumentet Systemmätetal/mål 2016 som föreläggs
regionstyrelsen och nämnderna i februari samt,
 Att uppföljning ska göras i samband med delårsrapporter och
årsrapporter. Om planerade aktiviteter vid uppföljning inte
bedöms ha tillräcklig effekt ska ytterligare åtgärder övervägas.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 197-217
Tid:

2015-12-15, kl 13:00-16:40

Yrkanden föreligger även från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet, se bilaga 5.
Beslutsgång
Ajournering 5 minuter för överläggningar.
Ordföranden yrkar bifall till yrkanden från M, KD, C och L samt
avslag på yrkanden från S, MP och V.
Carina Ödebrink instämmer i yrkanden från M, KD, C och L samt
yrkar bifall till eget yrkande tillsammans med MP och V.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag inkl eget
yrkande mot yrkande från S, MP och V och finner att styrelsen, efter
votering med följande utfall:
JA till föreliggande förslag röstar: Samuel Godrén, Rune Backlund,
Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Anna-Karin
Yngvesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.
NEJ för bifall till yrkanden röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist,
Mikael Ekvall och Carina Ödebrink
beslutat i enlighet med föreliggande förslag och eget yrkande.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson
Ordförande

Samuel Godrén

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 197-217
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

2015-12-15, kl 13:00-16:40

Regionstyrelsen 2015-12-15
Komplettering strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag


Regionstyrelsen beslutar att nuvarande strategi för att begränsa beroendet av
bemanningsföretag kompletteras med föreslagen plan för utfasning.



En reviderad strategi/handlingsplan ska tas fram för beslut i fullmäktige i juni 2016

Direktiv till arbetet
 Med utgångspunkt från den strategi som beslutades nationellt, ta fasta på det som fortsatt är
relevant.
 Ge en bakgrundsbeskrivning med beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits sedan 2013
samt vilka övriga beslut som fattats som minskar kostnaderna för bemanningsföretag.
 Innehålla de strategier som tagits fram i Sydöstra sjukvårdsregionen men också det
nationella arbetet
 Ta fram ekonomisk målsättning fram till 2018 av de föreslagna åtgärderna

I uppdraget ingår också att;




ta fram metodstöd för Rätt Använd Kompetens, RAK, för att tillvarata allas yrkeskompetens,
stärka teamarbetet och för vårdadministration på rätt nivå.
Utveckla en bemanningspool för läkare
Utveckla resursenheter i Jönköping och på höglandet
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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

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 47-59
Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§55

Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås
Diarienummer: RJL 2017/653
Beslut
Nämnden
 föreslår regionstyrelsen att godkänna föreliggande
yttrande som svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över ÅVS utredning Linköping-Borås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Gabriella Mohlin

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§59

Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås
Diarienummer: RJL 2017/653
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
 Att föreslå Regionstyrelsen att godkänna föreliggande
yttrande som svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över ÅVS utredning Linköping-Borås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regional utveckling
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande över ÅVS-utredning LinköpingBorås, Förhandskopia 2017-02-15
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
 Regionstyrelsen att godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig över ÅVSutredning Linköping-Borås.

Information i ärendet
Syftet med ÅVS-utredningen är att redovisa alternativa sträckningar, alternativa
stationslägen och konstruktionstyper med hänsyn till ekonomi, landskapskaraktär
och miljöbedömningar mm.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Regional utveckling
Trafikverket
avslinkoping-boras@trafikverket.se

Yttrande över ÅVS-utredning LinköpingBorås, Förhandskopia 2017-02-15
Region Jönköpings län har från Trafikverket erhållit ÅVS-utredning LinköpingBorås för yttrande.

Sammanfattning
Ett utomordentligt bra och gediget underlagsmaterial redovisas, vilket Region
Jönköpings län värdesätter, då projektet Nya stambanor är mycket omfattande och
till sin natur och volym samt ekonomi ett av moderna Sveriges största
infrastrukturprojekt.
Dock konstaterar vi att regional utveckling och trafikeringsperspektivet kunde
vara mer analyserat. Dessa förhållanden samt synpunkter inom vissa andra
områden såsom tillgänglighet, internationell koppling, miljö, sammanhållet beslut
och etapper, spårkapacitet och rätt till spår, stationsplacering, linjesträckning samt
kopplings- och bytespunkter har Region Jönköpings län valt att kommentera i sitt
yttrande.

Bakgrund
Trafikverket har som ett led i arbetet med Nya stambanor för höghastighetstrafik
utfört två ÅVS-studier (åtgärdsvalsstudier) för sträckorna Linköping-Borås
respektive Jönköping-Malmö. Utredningarna som är förhandskopior
offentliggjordes den 1 mars 2017 och remisstiden pågår till den 20 juni 2017. I
vissa avseenden är studierna ej kompletta utan kommer att kompletteras i
samband med slutrapportering i början av 2018.
Region Jönköpings län har i sin roll och position som geografisk mittpunkt i det
kommande nya järnvägssystemet samt att länet har tre utpekade stationer aktivt
studerat nämnda ÅVS-utredningar och överlämnar i detta yttrande sina
synpunkter för beaktande av Trafikverket och övriga beslutsfattare.
Arbetet med åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås har pågått under 2015 och 2016
inom ett stort utredningsområde där kunskapen successivt har fördjupats. Gränser
för utredningsområdet är väster om framtida station Linköping och öster om
framtida station Borås. Kopplingspunkten för sträckan Jönköping-Malmö ingår i

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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utredningsområdet. Utredningsarbetet inleddes under 2015 med en översiktlig
principstudie för att kartlägga områdets förutsättningar, de funktioner och krav
som den nya järnvägen ska uppfylla samt möjliga systemlösningar. Rapporten
från det inledande arbetet benämndes ”Översiktlig design och systemlösning”.
Åtgärdsvalsstudierna genomförs i syfte att:
 Ta fram underlag till Sverigeförhandlingen
 Studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den
aktuella sträckan
 Bistå med underlag till Nationell transportplan för perioden 2018-2029
 Ta fram underlag inför kommande planläggningsskede
I åtgärdsvalsstudien beskrivs det identifierade utredningsområdets förutsättningar
genom en presentation av befintliga förhållanden, såsom geologiska, miljömässiga
och socioekonomiska aspekter. Tillsammans med anläggnings- och
järnvägstekniska förutsättningar utgör de befintliga förhållandena underlag för det
som presenteras i åtgärdsvalsstudien.
Trafikverkets ÅVS-studier
Region Jönköpings län anser att de presenterade studierna är utförda på ett gediget
och professionellt sätt. Analysmaterialet omfattar en sammanfattande
Åtgärdsvalsstudie, Underlagsrapport Miljöanalys, Underlagsrapport
Landskapskaraktäranalys samt Underlagsrapport Stationsorter.
Frågeställningar från Trafikverket
Trafikverket har i missiv föreslagit att yttrande kan avges inom ramen för fem
frågeställningar;
- allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
- obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
- synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
- synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
- övrigt
Synpunkter från Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har följt Trafikverkets önskemål om strukturerat remissvar
och dessutom lämnat flera synpunkter under ”övrigtpunkten”.
Allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
Region Jönköpings län anser att Trafikverkets beslut att låta förhandskopior på
åtgärdsvalsstudierna gå ut på remiss är viktigt, då projektet med nya stambanan är
långtgående och omfattande samt med mycket stor inverkan för såväl nationell
som regional utveckling.
Det digra materialet beskriver på ett föredömligt sätt ÅVS-arbetet och dess syften.
Ambitionen är att redovisa möjligheter och förutsättningar för den fortsatta
planeringen/järnvägsplan som syftar till att i detalj lägga fast sträckning m m.
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Region Jönköpings län vill inför redovisningen av slutrapporten i början av 2018
och påpeka vikten av en bred remiss.
En ytterligare allmän synpunkt är vikten av att ÅVS-arbetet har samband med
Sverigeförhandlingens ambitioner och pågående arbete, så att synkronisering sker
i högsta möjliga grad.
Obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
Region Jönköpings län anser som sagts ovan att materialet är väl avvägt och
mycket omfattande. Gällande frågan om obalans konstaterar regionen att
redovisningsmetodiken skiljer sig åt mellan de aktuella ÅVS-erna. Resultatet som
sådant påverkas mindre av denna skillnad, men pedagogiskt kan det vara en fördel
med parallell metodik för redovisningen. Speciellt tydlig blir skillnaden vad gäller
kostnadsredovisning för olika sträckor.
Gällande luckor i underlaget konstateras att en för vår region mycket väsentlig
aspekt kunde vara mer belyst; nämligen regional utveckling. I analysen framhålls
på flera håll att järnvägsprojektet bidrar till regional utveckling. Men Region
Jönköpings län saknar en mer djupgående diskussion om förutsättningar och
möjligheter för regional utveckling kopplad till storregional trafikering och med
anslutningar (kopplings- och bytespunkter) till det befintliga järnvägsnätet och
dess trafikering och därmed till utvecklingsfrågor även utanför kommande
stationsorter. Likaså redovisas en analys av stationslägen ur en mängd aspekter,
dock saknas en väsentlig infallsvinkel i form av trafikeringsfaktorn för anslutande
bansystem.
Sypunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
Antaganden, avgränsningar och bedömningar följer i stort gängse metodik
samtidigt som nya förutsättningar har inarbetats med hänsyn till kommande unika
projekt. Region Jönköpings län har inga synpunkter i detta avseende. Dessutom
kan konstateras att underlagsrapporterna för Miljöanalys och Landskapsanalys på
ett föredömligt sätt analyserar de olika sträcknings- och stationsalternativen.
Likaså redovisas bra stationsrapporter.
Synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
Utredningsarbetet vid Trafikverket har pågått en längre tid och regionerna ingår i
referensgrupper med möte varje halvår. Därutöver har vi möjligheter att föra
diskussioner med utredarna om specifika frågeställningar. Detta anser vi vara bra.
Dock skulle vi uppskatta om även regionerna blir mer involverade i samtalen med
stationskommunerna, då deras frågor i vissa avseenden och i mycket hög grad
berör oss som region. Inte minst gäller det stationsplacering, tillgänglighet m m ur
ett trafikeringsperspektiv och då knutet till regionernas roll och ansvar för
upphandlad kollektivtrafik.
Övrigt och avslutande kommentarer och synpunkter
Region Jönköpings län har i sitt arbete med nya stambanor för höghastighetstrafik
tagit fasta på den regionala nyttan. Flera analyser har gjorts där tillgängligheten
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analyserats avseende såväl den näraliggande geografin som de mer avlägsna
delarna i regionen, relativt de nya stationslägena.
Som vi skrivit ovan saknar vi en mer djuplodande analys av regional utveckling
kopplad till tillgänglighet och trafikering på både de nya banorna och det
befintliga järnvägsnätet. I detta sammanhang vill Region Jönköpings län peka på
det arbete Sverigeförhandlingen gjort tillsammans med vår region kring
samhällseffekter i så kallad regiondialog.
Inför slutrapporten av ÅVS bör Trafikverket överväga att komplettera sina studier
med material från regiondialogerna.
Likaså vill Region Jönköpings län, som del i det sydsvenska samarbetet, efterlysa
mera analys kring den internationella kopplingen till Danmark och Tyskland med
kommande järnväg. Återigen är det sålunda mera av trafikeringsfrågor som vi
anser borde ingå i åtgärdsvalsstudierna. Därmed skulle även de
samhällsekonomiska kalkylerna få en annan positiv tyngd om de internationella
trafikeringsaspekterna inlemmades i analysen.
Miljöskäl är viktiga för projektet, men ur minst två perspektiv. En hel
underlagsrapport behandlar miljöfrågan ur intrångsperspektiv och gör det
grundligt och föredömligt. Men Region Jönköpings län efterlyser mera av
miljöresonemang som argument till projektet som sådant. Att minska
flygtransporter, minska tung lastbilstrafik samt minska privatbilismen är skäl nog
för att genom nya stambanor öka kapaciteten på järnväg och därmed möjliggöra
nämnda trafikminskningar.
Åtgärdsvalsstudierna behandlar frågan om etapper. Region Jönköpings län vill
tydligt markera att kommande beslut om höghastighetsbanor blir ett beslut som
omfattar hela systemet med banor. Självklart kommer det fysiska byggandet att
delas in i etapper av många skäl. Som första etapp ser vi det som naturligt att en
förlängd ”Ostlänk” till Jönköping kommer till stånd. Valet av efterföljande
etapper har många orsakssamband. Regionen avvaktar tillsvidare med sitt
ställningstagande i denna fråga till dess att Trafikverket i maj och
Sverigeförhandlingen i juli redovisat sina ställningstaganden.
Region Jönköping vill återigen aktualisera en trafikeringsaspekt. I takt med att de
nya stambanorna förverkligas och trafikering blir möjlig är det mycket angeläget
att tillträde till spår (vilka får trafikera) analyseras noga och att ett effektivt och
rättvist regelverk finns. Det är också väsentligt att spårkapacitet finns för
storregional trafikering (250 km/tim) och inte enbart för höghastighetstrafiken
(320 km /tim). Inte minst ur regionutvecklingsperspektiv är detta angeläget.
Central eller perifer placering av stationer är ett stort ämne i redovisade ÅVS.
Här efterlyser Region Jönköpings län en analys ur ett
trafikhuvudmannaskapsperspektiv. Regionen har ovan tagit upp frågan om
regioninflytande på frågeställningen. Det är ur vår aspekt väsentligt att
stationsplacering diskuteras utifrån regionaltågstrafikering och annan
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kollektivtrafik. Med ansvar för upphandlad trafik kommer vi att få trafikera
dubbelt antal stationer vid icke-central placering av ny station liksom att svara för
trafik mellan ny och gammal station.
För den aktuella sträckan inom vår region finns tre alternativ redovisade för
Tranås och fyra alternativ för Jönköping.
Redovisade analyser av stationer är bra och omfattande men vi saknar en grundlig
trafikeringsanalys som lokaliseringsfaktor.
En övergripande fråga om stationsplacering i ett nationellt perspektiv och med
koppling till det övergripande syftet med de nya stambanorna bör analyseras.
Region Jönköping konstaterar att stationsplaceringen i Nyköping, Norrköping,
Linköping, Hässleholm, Lund, Borås tenderar att få centrala lägen. Det är därmed
intressant notera att lokalisering av stationer i vår region diskuteras utifrån andra
perspektiv. Det gör frågan än mer aktuell och att det blir en allsidig belysning av
tänkbar placering.
Linjesträckningen mellan stationslägena är belysta på ett omfattande sätt med en
grundlig analys av miljö- och landskapsaspekter. Regionen anser att
intrångsfrågor är väsentliga och måste noga studeras inför fortsatta
ställningstaganden och planarbete. Likaså är natur- och kulturhänsyn självklara
moment i efterföljande prioriteringar.
För de areella näringarna är det mycket angeläget med minsta möjliga intrång på
sådant sätt att sträckning och val av byggteknik anpassas väl.
För såväl Linköping-Borås som Jönköping-Malmö är miljö och landskap stora
faktorer att ta hänsyn till. För sträckorna inom Jönköpings län är såväl kultur-,
natur- som miljövärdena högst påtagliga. Vi förutsätter att dessa värden i
kommande slutrapport får spela stor roll.
Region Jönköpings län vill aktualisera frågan om kopplings- och bytespunkter.
Trafikverket konstaterar att kopplingspunkter endast är aktuella i Nyköping och
Hässleholm och att effektiva bytespunkter behövs vid de nya stationerna. Här vill
regionen tydligt markera att denna fråga hänger starkt samman med regional nytta
och regional utveckling genom integrerad trafik. Vi saknar en analys av denna
fråga och anser att Trafikverket måste i det fortsatta arbetet inkludera denna fråga
på ett mera allomfattande sätt och inte enbart hävda störningsrisker på nya
banorna. Regionen har under längre tid aktualiserat att kopplingspunkter i Tranås
med Södra stambanan, i Jönköpings södra stationsläge med Jönköpingsbanan
(triangelspår) samt i Värnamo med Kust-till-Kustbanan är en mycket effektiv
trafikeringslösning, med integrerad trafik, för att nå i princip dubbel resenytta i
vårt län och angränsande regioner. Utanför vår region finns även en problematik
med bytes-eller kopplingspunkt i Borås med Kust-till-Kustbanan som är mycket
angelägen.
Det finns dessutom två ytterligare mycket praktiska infallsvinklar på frågan. För
det första när Ostlänken är färdigställd till Tranås. Hur sker kombinationen med
Södra stambanan och trafik till Skåne i avvaktan på att hela sträckan Tranås-
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Jönköping-Malmö är färdigbyggd? Dessutom tas frågan upp i ÅVS-texten för
Hässleholm som en del i etapputbyggnaden, varför den på motsvarande sätt borde
aktualiseras för Tranås och Södra stambanan.
För det andra kommer sannolikt säkerhetsskäl att kräva kopplingar till befintligt
järnvägsnät. Haverier och andra incidenter förutsätter att övergångar finns till
nuvarande nät. En redundans i nätet är en nödvändighet.
Avslutningsvis vill Region Jönköpings län betona framlagda ÅVS-rapporters stora
värde inför det fortsatta analysarbetet men likaså med tyngd hävda framförda
synpunkter för det kommande arbetet inom Trafikverket för ett bra slutresultat.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Regionstyrelsen

Malin Wengholm
Ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 47-59
Tid:

2017-05-30 kl.13.00-15.45

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§56

Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö
Diarienummer: RJL 2017/720
Beslut
Nämnden
 föreslå regionstyrelsen att godkänna föreliggande yttrande
som svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över ÅVS utredning Jönköping-Malmö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Gabriella Mohlin

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 47-62
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30-12.05

Plats:

Regionens hus, sal B

§60

Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö
Diarienummer: RJL 2017/720
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta
 Att föreslå Regionstyrelsen att godkänna föreliggande
yttrande som svar till Trafikverket.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att
yttra sig över ÅVS utredning Jönköping-Malmö.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regional utveckling
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Yttrande över ÅVS-utredning JönköpingMalmö, Förhandskopia 2017-02-15
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
 Regionstyrelsen att godkänna föreliggande yttrande som svar till
Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig över ÅVSutredning Jönköping-Malmö.

Information i ärendet
Syftet med ÅVS-utredningen är att redovisa alternativa sträckningar, alternativa
stationslägen och konstruktionstyper med hänsyn till ekonomi, landskapskaraktär
och miljöbedömningar mm.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Regional utvecklingFörvaltningsnamn
Trafikverket
avsjonkoping-malmo@trafikverket.se

Yttrande över ÅVS-utredning JönköpingMalmö, Förhandskopia 2017-02-15
Region Jönköpings län har från Trafikverket erhållit ÅVS-utredning JönköpingMalmö för yttrande.

Sammanfattning
Ett utomordentligt bra och gediget underlagsmaterial redovisas, vilket Region
Jönköpings län värdesätter, då projektet Nya stambanor är mycket omfattande och
till sin natur och volym samt ekonomi är ett av moderna Sveriges största
infrastrukturprojekt.
Dock konstaterar vi att regional utveckling och trafikeringsperspektivet kunde
vara mera analyserat. Dessa förhållanden samt synpunkter inom vissa andra
områden som tillgänglighet, internationell koppling, miljö, sammanhållet beslut
och etapper, spårkapacitet och rätt till spår, stationsplacering, linjesträckning samt
kopplings- o bytespunkter har Region Jönköpings län valt att kommentera i sitt
yttrande.

Bakgrund
Trafikverket har som ett led i arbetet med Nya stambanor för höghastighetstrafik
utfört två ÅVS-studier (åtgärdsvalsstudier) för sträckorna Linköping-Borås resp
Jönköping-Malmö. Utredningarna som är förhandskopior offentliggjordes 1 mars
och remisstiden pågår till 20 juni 2017. I vissa avseenden är studierna ej
kompletta utan kommer att kompletteras i samband med slutrapportering i början
av 2018.
Region Jönköpings län har i sin roll och position som geografisk mittpunkt i det
kommande nya järnvägssystemet samt att länet har tre utpekade stationer aktivt
studerat nämnda ÅVS-utredningar och överlämnar i denna remiss sina synpunkter
för beaktande av Trafikverket och övriga beslutsfattare.
Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått under 2015 och 2016 inom ett stort
utredningsområde, och kunskapen har successivt fördjupats. Utredningsarbetet
inleddes under 2015 med en översiktlig principstudie för att kartlägga områdets
förutsättningar, de funktioner och krav som den nya järnvägen ska uppfylla, samt
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möjliga systemlösningar. Rapporten från det inledande arbetet benämndes
”Översiktlig design och systemlösning”. I utredningen redovisades fem tänkbara
stråk mellan Jönköping och Malmö.
Åtgärdsvalsstudien för Jönköping-Malmö utgör en förberedande studie med syfte
att studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den
aktuella sträckan. Utifrån uppsatta ändamål, transportpolitiska mål och
miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, järnvägens anspråk och omgivningens
förutsättningar ska principiella lösningar identifieras och analyseras utifrån
måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter. Utifrån slutsatser
avseende möjligheter, begränsningar och studerade principiella lösningar ska
åtgärdsvalsstudien ge rekommendationer för fortsatt arbete, både avseende
processuell, tematisk och vid behov även geografisk karaktär.
Åtgärdsvalsstudien utgör en del av underlaget i arbetet med den kommande
nationella infrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Kunskapen om
förutsättningar och tänkbara lösningar utgör även ett viktigt underlag för
kommande planläggningsprocess där alternativa lokaliseringar ska identifieras
och analyseras. Åtgärdsvalsstudien sammanfattar det utredningsarbete som har
genomförts under perioden maj 2015 till december 2016. Som underlag till
huvudrapporten finns olika underlagsrapporter, bl a Underlagsrapport
Landskapskaraktärsanalys och Underlagsrapport Miljöbedömning samt
Underlagsrapporter för aktuella stationer.
Trafikverkets ÅVS-studier
Region Jönköpings län anser att de presenterade studierna är utförda på ett gediget
och professionellt sätt. Analysmaterialet omfattar en sammanfattande
Åtgärdsvalsstudie, Underlagsrapport Miljöanalys, Underlagsrapport
Landskapskaraktäranalys samt Underlagsrapporter Stationsorter.
Frågeställningar från Trafikverket
Trafikverket har i missiv föreslagit att yttrande kan avges inom ramen för fem
frågeställningar;
allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och
Sverigeförhandlingen)
övrigt
Synpunkter från Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har följt Trafikverkets önskemål om strukturerat remissvar
och dessutom lämnat flera synpunkter under ”övrigtpunkten”.
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Allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
Region Jönköpings län anser att Trafikverkets beslut att låta Förhandskopior på
Åtgärdsvalsstudierna gå ut på remiss är viktigt, då projektet med nya stambanor är
långtgående och omfattande samt med mycket stor inverkan för såväl nationell
som regional utveckling.
Det digra materialet beskriver på ett föredömligt sätt ÅVS-arbetet och dess syften.
Ambitionen är att redovisa möjligheter och förutsättningar för den fortsatta
planeringen/järnvägsplan som syftar till att i detalj lägga fast sträckning m m.
Region Jönköpings län vill inför redovisningen av slutrapporten i början av 2018
påpeka vikten av en bred remiss.
En ytterligare allmän synpunkt är vikten av att ÅVS-arbetet har samband med
Sverigeförhandlingens ambitioner och pågående arbete, så att synkronisering sker
i högsta möjliga grad.
Obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
Region Jönköpings län anser som sagts ovan att materialet är väl avvägt och
mycket omfattande. Gällande frågan om obalans konstaterar regionen att
redovisningsmetodiken skiljer sig åt mellan de aktuella ÅVSerna. Resultatet som
sådant påverkas mindre av denna skillnad, men pedagogiskt kan det vara en fördel
med parallell metodik för redovisningen. Speciellt tydligt blir skillnaden vad
gäller kostnadsredovisning för olika sträckor.
Gällande luckor i underlaget konstateras att en för vår region mycket väsentlig
aspekt kunde vara mera belyst; nämligen regional utveckling. I analysen framhålls
på flera håll att järnvägsprojektet bidrar till regional utveckling. Men Region
Jönköpings län saknar en mera djupgående diskussion om förutsättningar och
möjligheter för regional utveckling kopplad till storregional trafikering och med
anslutningar (kopplings- o bytespunkter) till det befintliga järnvägsnätet och dess
trafikering och därmed till utvecklingsfrågor även utanför kommande
stationsorter. Likaså redovisas en analys av stationslägen ur en mängd aspekter,
dock saknas en väsentlig infallsvinkel i form av trafikeringsfaktorn för anslutande
bansystem.
Synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
Antaganden, avgränsningar och bedömningar följer i stort gängse metodik
samtidigt som nya förutsättningar har inarbetats med hänsyn till kommande unika
projekt. Region Jönköpings län har inga synpunkter i detta avseende.
Dessutom kan konstateras att underlagsrapporterna för Miljöanalys och
Landskapsanalys på ett föredömligt sätt analyserar de olika sträcknings- och
stationsalternativen. Likaså redovisas bra stationsrapporter.
Synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
Utredningsarbetet vid Trafikverket har pågått en längre tid och regionerna ingår i
referensgrupper med möte varje halvår. Därutöver har vi möjligheter att föra
diskussioner med utredarna om specifika frågeställningar. Detta anser vi vara bra.
Dock skulle vi uppskatta om även regionerna blir mer involverade i samtalen med
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stationskommunerna, då deras frågor i vissa avseenden och då i mycket hög grad
berör oss som region. Inte minst gäller det stationsplacering, tillgänglighet m m.
ur ett trafikeringsperspektiv och då knutet till regionernas roll och ansvar för
upphandlad kollektivtrafik.
Övrigt och avslutande kommentarer och synpunkter
Region Jönköpings län har i sitt arbete med nya stambanor för höghastighetstrafik
tagit fasta på den regionala nyttan. Flera analyser har gjorts där tillgängligheten
analyserats avseende såväl den näraliggande geografin som de mer avlägsna
delarna i regionen, relativt de nya stationslägena.
Som vi skrivit ovan saknar vi en mer djuplodande analys av regional utveckling
kopplad till tillgänglighet och trafikering på både de nya banorna och det
befintliga järnvägsnätet. I detta sammanhang vill Region Jönköpings län peka på
det arbete Sverigeförhandlingen gjort tillsammans med vår region kring
samhällseffekter i en så kallad regiondialog.
Inför slutrapporten av ÅVS bör Trafikverket överväga att komplettera sina studier
med material från regiondialogerna.
Likaså vill Region Jönköpings län, som del i det sydsvenska samarbetet, efterlysa
mera analys kring den internationella kopplingen till Danmark och Tyskland med
kommande järnväg. Återigen är det sålunda mera av trafikeringsfrågor som vi
anser borde ingå i åtgärdsvalsstudierna. Därmed skulle även de
samhällsekonomiska kalkylerna få en annan positiv tyngd om de internationella
trafikeringsaspekterna inlemmades i analysen.
Miljöskäl är viktiga för projektet ur minst två perspektiv. En hel underlagsrapport
behandlar miljöfrågan ur intrångsperspektiv och gör det grundligt och
föredömligt. Men Region Jönköpings län efterlyser mera av miljöresonemang som
argument till projektet som sådant. Att minska flygtransporter, minska tung
lastbilstrafik samt minska privatbilismen är skäl nog för att genom nya stambanor
öka kapaciteten på järnväg och därmed möjliggöra nämnda trafikminskningar.
Åtgärdsvalsstudierna behandlar frågan om etapper. Region Jönköpings län vill
tydligt markera att kommande beslut om höghastighetsbanor blir ett beslut som
omfattar hela systemet med banor. Självklart kommer det fysiska byggandet att
delas in i etapper av många skäl. Som första etapp ser vi det som naturligt att en
förlängd ”Ostlänk” till Jönköping kommer till stånd. Valet av efterföljande
etapper har många orsakssamband. Regionen avvaktar tillsvidare med sitt
ställningstagande i denna fråga till dess att Trafikverket i maj och
Sverigeförhandlingen i juli redovisat sina ställningstaganden.
Region Jönköping vill återigen aktualisera en trafikeringsaspekt. I takt med att de
nya stambanorna förverkligas och trafikering blir möjlig är det mycket angeläget
att tillträde till spår (vilka får trafikera) analyseras noga och att ett effektivt och
rättvist regelverk finns. Det är också väsentligt att spårkapacitet finns för
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storregional trafikering (250 km /tim) och inte enbart för höghastighetstrafiken
(320 km /tim). Inte minst ur regionutvecklingsperspektiv är detta angeläget.
Central eller perifer placering av stationer är ett stort ämne i redovisade ÅVS.
Här efterlyser Region Jönköpings län en analys ur ett
trafikhuvudmannaskapsperspektiv. Regionen har ovan tagit upp frågan om
regioninflytande på frågeställningen. Det är ur vår aspekt väsentligt att
stationsplacering diskuteras utifrån regionaltågstrafikering och annan
kollektivtrafik. Med ansvar för upphandlad trafik kommer vi att få trafikera
dubbelt antal stationer vid icke-central placering av ny station liksom att svara för
trafik mellan ny och gammal station.
Redovisade analyser av stationer är bra och omfattande men vi saknar en grundlig
trafikeringsanalys som lokaliseringsfaktor.
Vad gäller placering av ny station i Värnamo redovisar ÅVSen tre alternativ och
framhåller centralt och östligt alternativ som bästa lösning. Region Jönköpings län
vidhåller att anslutande trafikering från nuvarande bansträckor är väsentliga att ta
med i analysen.
En övergripande fråga om stationsplacering i ett nationellt perspektiv och med
koppling till det övergripande syftet med de nya stambanorna bör analyseras.
Region Jönköping konstaterar att stationsplaceringen i Nyköping, Norrköping,
Linköping, Hässleholm, Lund, Borås tenderar att få centrala lägen. Det är därmed
intressant notera att lokalisering av stationer i vår region diskuteras utifrån andra
perspektiv. Det gör frågan än mer aktuell och att det blir en allsidig belysning av
tänkbar placering.
Linjesträckningen mellan stationslägena är belysta på ett omfattande sätt med en
grundlig analys av miljö- och landskapsaspekter. Regionen anser att
intrångsfrågor är väsentliga och måste noga studeras inför fortsatta
ställningstaganden och planarbete. Likaså är natur- och kulturhänsyn självklara
moment i efterföljande prioriteringar.
För de areella näringarna är det mycket angeläget med minsta möjliga intrång på
sådant sätt att sträckning och val av byggteknik anpassas väl.
För såväl Linköping-Borås som Jönköping-Malmö är miljö och landskap stora
faktorer att ta hänsyn till. Dessutom finns på sträckan Jönköping-Värnamo två
mycket stora försvarsanläggningar att beakta.
Region Jönköpings län vill även aktualisera frågan om kopplings- och
bytespunkter. Trafikverket konstaterar att kopplingspunkter endast är aktuella i
Nyköping och Hässleholm och att effektiva bytespunkter behövs vid de nya
stationerna. Här vill regionen tydligt markera att denna fråga hänger starkt
samman med regional nytta och regional utveckling genom integrerad trafik. Vi
saknar en analys av denna fråga och anser att Trafikverket måste i det fortsatta
arbetet inkludera denna fråga på ett mera allomfattande sätt och inte enbart hävda
störningsrisker på nya banorna. Regionen har under längre tid aviserat behovet av
att kopplingspunkter i Tranås med Södra stambanan, i Jönköpings södra
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stationsläge med Jönköpingsbanan (triangelspår) samt i Värnamo med Kust-tillKustbanan är en mycket effektiv trafikeringslösning, med integrerad trafik, för att
nå i princip dubbel resenytta i vårt län och angränsande regioner.
Det finns dessutom två ytterligare mycket praktiska infallsvinklar på frågan. För
det första när Ostlänken är färdigställd till Tranås. Hur sker kombinationen med
Södra stambanan och trafik till Skåne i avvaktan på att hela sträckan TranåsJönköping-Malmö är färdigbyggd? En kopplingspunkt med Södra stambanan är
en logisk lösning för många år. Dessutom tas frågan upp i ÅVS-texten för
Hässleholm som en del i etapputbyggnaden, varför den på motsvarande sätt borde
aktualiseras för Tranås och Södra stambanan.
För det andra kommer sannolikt säkerhetsskäl att kräva kopplingar till befintligt
järnvägsnät. Haverier och andra incidenter förutsätter att övergångar finns till
nuvarande nät. En redundans i nätet är en nödvändighet.
Avslutningsvis vill Region Jönköpings län betona framlagda ÅVS-rapporters stora
värde inför det fortsatta analysarbetet men likaså med tyngd hävda framförda
synpunkter för det kommande arbetet inom Trafikverket för ett bra slutresultat.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Regionstyrelsen

Malin Wengholm
Ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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