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Försäljning av Läkaren 2 och Läkaren 4
(Mossleområdet) i Värnamo
Diarienr: RJL 2015/1874
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna försäljning av fastigheterna Värnamo Läkaren 2
och Värnamo Läkaren 4 till Specialfastigheter AB för 35
miljoner kronor.
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Specialfastigheter AB avseende egen verksamhet under
förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om
försäljning av fastigheten.
Sammanfattning
Region Jönköpings Län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren
4 i Värnamo. Lokalerna hyrs till stor del ut till Statens
Institutionsstyrelse och Värnamo kommun. En mindre del av
lokalerna används för Region Jönköpings läns egen verksamhet.
Förvaltningen har sedan 2013 haft ett uppdrag att förbereda en
försäljning av fastigheterna. Förslaget är att försäljning sker till
Specialfastigheter AB och att Region Jönköpings län hyr de
byggnader på fastigheterna som behövs för egen verksamhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03
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Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Försäljning av Läkaren 2 och Läkaren 4
(Mossleområdet) i Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna försäljning av fastigheterna Värnamo Läkaren 2 och Värnamo
Läkaren 4 till Specialfastigheter AB för 35 miljoner kronor.
Regionstyrelsen
 godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Specialfastigheter AB avseende egen verksamhet under förutsättning att
Regionfullmäktige fattar beslut om försäljning av fastigheten.

Sammanfattning
Region Jönköpings Län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 4 i Värnamo.
Lokalerna hyrs till stor del ut till Statens Institutionsstyrelse och Värnamo
kommun. En mindre del av lokalerna används för Region Jönköpings läns egen
verksamhet. Förvaltningen har sedan 2013 haft ett uppdrag att förbereda en
försäljning av fastigheterna. Förslaget är att försäljning sker till Specialfastigheter
AB och att Region Jönköpings län hyr de byggnader på fastigheterna som behövs
för egen verksamhet.

Information i ärendet
Bakgrund
Region Jönköpings län äger fastigheterna Läkaren 2 och Läkaren 4 i Värnamo. På
fastigheterna bedriver Statens Institutionsstyrelse (SiS) missbruksvård i ett LVMhem (Fortunagården), detta är den största hyresgästen. Värnamo kommun hyr en
byggnad, Region Jönköpings län har verksamhet (MRE/Rehab och Habilitering) i
fyra byggnader och en byggnad är vakant. Fastigheterna är inte av strategisk
betydelse för Region Jönköpings län och på längre sikt är det sannolikt att den
egna verksamheten flyttas från dessa fastigheter till lokaler på Värnamo sjukhus.
I november 2013 gav dåvarande Landstingsstyrelsen förvaltningen ett uppdrag om
att påbörja försäljning av Fortunagården, det vill säga fastigheten Läkaren 2 och
del av Läkaren 4. Därefter förändrades förutsättningarna varför Regionstyrelsen i
oktober 2015 gav förvaltningen ett utökat uppdrag, att förbereda en försäljning av
båda fastigheterna, hela Mossleområdet, (RS 2015-10-13 § 172). Förutsättningen
har varit att Region Jönköpings län ska återhyra de byggnader som behövs för den
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egna verksamheten och med löptider på hyresavtalen så att lokalerna kan lämnas
när behov inte längre föreligger.

Försäljningen
I december 2015 genomfördes en värdering av fastigheterna av en oberoende
värderingsman till 38 miljoner kronor. Under våren 2016 annonserades
försäljningen för allmänheten. 10-15 intressenter hörde av sig och tog del av
prospekt, av dessa uppvisade 3 intressenter ett större intresse. Värnamo kommun
meddelade att de inte var intresserade av att förvärva fastigheterna.
Sommaren 2016 blev Regionfastigheter kontaktade av Värnamo kommun. De
önskade köpa mark för en ny bussgata genom fastigheten. Region Jönköpings län
genomförde då ett markbyte med Värnamo kommun för att möjliggöra både en
bussgata och en utbyggnation av Fortunagården, vilket är ett starkt önskemål från
Statens Institutionsstyrelse. I samband med detta tog Värnamo kommun även
fram en ny detaljplan för fastigheten.
Våren 2017 vann detaljplanen laga kraft och markbytet (fastighetsregleringen)
vann laga kraft hösten 2017. Under 2016 lämnande Region Jönköpings län en
byggnad och det är därför fyra mindre byggnader som ska återhyras av köparen.
Två av intressenterna valde att gå vidare och lämna bud. En privat aktör gav ett
indikativt bud om 28 miljoner kronor medan Specialfastigheter AB gav ett
indikativt bud om 35 miljoner kronor. Fastigheterna har i och med markbyte,
bussgata, uppsägning och ny detaljplan genomgått förändringar som innebär att
värderingen från december 2015 inte längre är helt tillämpbar utan sammantaget
bedöms åtgärderna ha haft en viss positiv effekt på värdet. Regionfastigheter har
bedömt att en ny värdering inte är nödvändig.
Specialfastigheter AB är ett statligt fastighetsbolag som äger i princip samtliga
lokaler som Kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SiS) nyttjar i
Sverige. Specialfastigheter har hög kompetens inom säkerhetsklassade byggnader
och är en lämplig köpare även i perspektivet att kunna tillgodose Fortunagårdens
(SiS) önskemål om en snar investering i en tillbyggnation. Specialfastigheter är en
långsiktig och stabil fastighetsägare.
Förslaget är att Region Jönköpings län erbjuder Specialfastigheter AB att köpa
fastigheterna för 35 miljoner kronor samt att fyra lokaler återhyrs.
Regionfastigheter bedömer att hyresavtalen är marknadsmässiga.
Till ärendet finns köpekontrakt mellan Region Jönköpings län och
Specialfastigheter AB. Köpekontraktet innebär att Specialfastigheter AB blir
ägare av fastigheten 2018-02-01. Den dagen blir enligt köpekontraktet även
startdatum för bifogade hyresavtal där Region Jönköpings Län hyr lokaler för
MRE/Rehab och Habilitering på hyresavtal till sommaren 2024. Beslutet avser
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därmed både försäljning av fastigheten genom köpekontraktet men även ingåendet
av fyra hyresavtal from 2018-02-01.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-03
Köpekontrakt inklusive tillhörande bilagor avseende Värnamo Läkaren 2
och Värnamo Läkaren 4
Hyresavtal (4 st) mellan Specialfastigheter AB och Region Jönköpings län

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service - Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

KÖPEKONTRAKT
Mellan Region Jönköpings län, Regionfastigheter, 232100-0057, Box 704, 551 20 Jönköping,
nedan kallad Säljaren, och Specialfastigheter, 556537-5945, Box 632, 581 07 Linköping,
nedan kallad Köparen, har träffats följande avtal.
1
1.1

ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheterna Värnamo Läkaren 2 och
Läkaren 4, i det följande gemensamt kallade Fastigheterna, till Köparen för en
överenskommen köpeskilling om trettiofemmiljoner (35 000 000) kronor och på
följande villkor i övrigt. Fastigheternas omfattning och läge framgår av bifogad
karta, bilaga 1.

2
2.1

TILLTRÄDESDAG
Köparen skall tillträda Fastigheterna när villkor enligt punkt 5.1 nedan uppfyllts,
dock tidigast den 1 februari 2018, i det följande kallad Tillträdesdagen.

3
3.1

KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE
Köpeskillingen skall erläggas kontant på Tillträdesdagen, genom insättning på i
punkt 4.1.1 angivet konto.

4
4.1

TILLTRÄDE
Vid Tillträdet skall uppfyllandet av villkoret i punkt 5.1 verifieras, varefter följande
åtgärder skall genomföras.

4.1.1

Köparen skall erlägga Köpeskillingen kontant genom insättning till bankgiro
935-2683. Betalningen skall märkas ”Värnamo fastighet köpeskilling”;

4.1.2

Säljaren skall:
-

kvittera Köpeskillingen genom att upprätta, underteckna och till Köparen
överlämna köpebrev

-

ställa Fastigheterna (inklusive anläggningar och byggnader) till Köparens
förfogande samt överlämna till Köparen (eller ställa till Köparens
förfogande) alla handlingar, nycklar, passerkort m.m. beträffande
Fastigheterna som Säljaren innehar och som kan vara av betydelse för
Köparen i egenskap av ägare av Fastigheterna eller för Köparens
förvaltning av Fastigheterna.

4.1.3

Parterna skall gemensamt upprätta och underteckna likvidavräkning.

4.1.4

Parterna skall underteckna hyresavtalen i bilaga 2-5, avseende Säljarens rätt
att hyra lokaler i fastigheten Läkaren 4.

4.2

Tillträdet är genomfört när samtliga åtgärder i punkt 4.1 fullgjorts och dessa
åtgärder skall anses fullgjorda samtidigt.

4.3

Om Köparen inte fullgör sina skyldigheter enligt punkt 4.1 ovan och detta leder
till att tillträdet inte kan äga rum på Tillträdesdagen och anledningen därtill inte är
att hänföra till Säljaren äger Säljaren rätt att efter eget val:

4.3.1

häva detta köpekontrakt och kräva ersättning från Köparen för direkt skada
som orsakats Säljaren på grund av Köparens bristande uppfyllelse eller

4.3.2

kräva full betalning och innehålla överlämnandet av Fastigheterna till dess att
full betalning mottagits, i vilket fall årlig ränta enligt Riksbankens

2

referensränta plus fyra (4) procentenheter skall belöpa på det utestående
beloppet från Tillträdesdagen till dagen då full betalning erläggs.
5

ÅTERGÅNGSVILLKOR

5.1

Detta köp är villkorat av att Regionfullmäktige godkänner detta avtal senast
20180331.

5.2

Parterna är eniga om att köpekontraktet skall upphöra att gälla om och när det står
klart att villkor enligt punkt 5.1 ovan inte kommer att uppfyllas. I detta fall skall
eventuellt utbytta prestationer gå tillbaka och part skall inte ha någon som helst
rätt till ersättning eller annan kompensation med anledning av upphörandet av
köpekontraktet.

6

ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG

6.1

Parterna är överens om att äganderätten till Fastigheterna övergår först på
Tillträdesdagen.

7

FÖRVALTNING AV FASTIGHETEN FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN
7.1

Säljaren ska under perioden mellan Avtals- och Tillträdesdagen inte
-

vidta några investeringar i Fastigheterna, dock med undantag för åtgärder
enligt punkt 10.3 nedan

-

säga upp/ändra något hyresavtal

-

ingå nytt hyres-, arrende- eller annat nyttjanderättsavtal

-

fatta andra väsentliga beslut rörande Fastigheterna

utan Köparens på förhand lämnade skriftliga godkännande. Undantag från detta
gäller för akuta åtgärder (fara i dröjsmål) där Köparen ska informeras snarast
praktiskt möjligt efter att åtgärden vidtagits.

3

8
8.1

FÖRDELNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER M.M.
Kostnader för och intäkter av Fastigheterna skall fördelas mellan Säljaren och
Köparen med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före respektive efter
Tillträdesdagen. Parterna skall gemensamt per Tillträdesdagen läsa av
Fastigheternas mätare för förbrukning av el, vatten, värme och liknande.
Fördelning av kostnader och intäkter regleras i särskild likvidavräkning på
Tillträdesdagen.

9
9.1

HYRESAVTAL OCH SERVITUT
Säljaren bedriver för närvarande verksamhet i fastigheten Läkaren 4 avseende
hälso- och sjukvård. Köparen förbinder sig att på Tillträdesdagen upplåta
hyresrätt för Säljaren för dessa verksamheter i enlighet med avtalen i bilaga 2-5.

9.2

Köparen är medveten om att Värnamo kommun har servitut för VA-ledningar på
Läkaren 4 i enlighet med avtal, bilaga 6.
Köparen är medveten om att nedanstående hyresavtal finns avseende
Fastigheterna:
-

Värnamo kommun – hyresavtal för gruppbostad, avtalsnummer 614-04, bilaga
7

-

Statens institutionsstyrelse – hyresavtal för behandlingshem, avtalsnummer
602-1, bilaga 8

4

10

OMRÅDETS SKICK M.M.

10.1 Köparen är väl införstådd i Fastigheternas skick.
10.2 Köparen är även medveten om att Obligatorisk Ventilationskontroll skulle ha
genomförts på Fastigheterna under 2017, men att Säljaren på grund av tidsbrist hos
den upphandlade leverantören av denna tjänst inte haft möjlighet att göra detta.
Parterna är överens om att Köparen skall utföra denna kontroll men att Säljaren
svarar för kostnaden för besiktningen samt åtgärdandet av eventuella
anmärkningar.
10.3 Fastigheterna överlåts i befintligt och av Köparen besiktigat och godkänt skick.
Säljaren åtar sig dock att snarast möjligt ombesörja och bekosta iordningsställande
av tvättstuga och intagsrum vad avser byggnaden nr 4 (Fortunagården) inom
Läkaren 2 såsom överenskommen med hyresgästen samt att färdigställa asfaltering
av de vägar inom Fastigheterna som anlagts i samband med omläggningen av
bussgatan. Åtgärderna skall utföras fackmässigt.
10.4 Vid tillträdet ska Säljaren ha avlägsnat all egendom som tillhör denne och som inte
enligt lag eller detta avtal ingår i köpet, om inte annat framgår av detta avtal och
eller ingår i den verksamhet som Säljaren skall bedriva såsom hyresgäst enligt
punkt 9.1.
10.5 Med undantag för Säljarens garantier i punkt 12 har Säljaren inget ansvar under
eller i anledning av detta köpekontrakt eller annars med anknytning till överlåtelsen
av Fastigheterna av vad slag det vara må (inklusive för fel i Fastigheterna såsom
exempelvis rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel såväl kända som s.k. dolda fel).
10.6 Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel
i Fastigheterna, med undantag för fel som Säljaren ska svara för i enlighet med
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Säljarens garantier i punkt 12. Säljaren friskriver sig ifrån allt annat ansvar som
Säljaren i övrigt skulle kunna ha enligt lag, rättsliga principer eller liknande,
inklusive men inte begränsat till jordabalken, plan- och bygglagen, avtalslagen och
köplagen.
10.7 Ovanstående begränsning gäller inte för det fall att Säljaren genom uppsåt eller
grov oaktsamhet har orsakat Köparen skada eller vid brist.
11

FARAN M.M.

11.1 Säljaren står faran för att Fastigheterna skadas före Tillträdesdagen. Det åligger
Säljaren att hålla Fastigheterna fullvärdeförsäkrade fram till och med
Tillträdesdagen.
11.2 Skulle Fastigheterna drabbas av fysisk skada innan Tillträdet skall Parternas
skyldigheter att genomföra överlåtelsen enligt detta köpekontrakt ändå stå fast, om
inte kostnaderna för att åtgärda skadan uppgår till högre belopp än 17 500 000 kr
och Säljaren inte förklarar sig beredd att svara för den delen av kostnaderna som
överstiger 17 500 000 kr eller skadan annars är av sådan omfattning att hyresavtalen
enligt bilagorna 2-5 eller enligt bilaga 8 förfaller. Köparen skall biträda Säljaren
gentemot försäkringsbolaget. Den ersättning som med anledning av skadan
utbetalas av försäkringsbolaget skall till fullo tillfalla Köparen. Säljaren skall
dessutom ersätta Köparen med belopp som motsvarar den självrisk som utgått i det
aktuella försäkringsfallet när sådan självrisk slutligt fastställts samt för de kostnader
som eventuellt inte omfattas av försäkringen, dock med tillämplig av
branschgängse åldersavdrag. Vidare skall Säljaren ersätta Köparen för direkt förlust
(d.v.s. direkt skada inkluderande uteblivna hyresintäkter och andra ersättningar
enligt hyresavtalen) som Köparen drabbas av i anledning av skadan till den del den
direkta förlusten inte ersätts av försäkring. Köparen har rätt att av Köpeskillingen
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innehålla ett belopp motsvarande den skäligen uppskattade ersättning som
Köparen har rätt till enligt denna punkt.
11.3 Om kostnaderna för att åtgärda skadan uppgår till högre belopp än 17 500 000 kr
och Säljaren inte förklarar sig beredd att svara för den delen av kostnaderna som
överstiger 17 500 000 kr äger Köparen rätt att häva detta köpekontrakt. Sådan
hävningsförklaring skall meddelas Säljaren skriftligen senast på Tillträdesdagen.
Eventuellt utbytta prestationer skall då gå tillbaka och part skall inte ha någon som
helst rätt till ersättning eller annan kompensation med anledning av att
köpekontraktet hävts.
11.4 Är ersättningsbeloppet som nämns i punkt 11.2 tillgängligt för lyftning före
Tillträdesdagen, skall beloppet fram till tillträdet deponeras hos bank för parternas
gemensamma räkning.
12

GARANTIER

12.1 Säljaren lämnar följande garantier vilka, om inget annat anges eller särskilt framgår
av omständigheterna, är giltiga på såväl per dagen för undertecknande av detta
köpekontrakt (”Avtalsdagen”) som per Tillträdesdagen. Lämnade garantier gäller
inte sådana omständigheter som med rimlig tydlighet framgår av skriftligt material
som Köparen innan köpet fått del av, i huvudsak men inte begränsat till underlag i
mejl rubricerade ”Prospekt Värnamo Läkaren 2 och 4” från Simon Harrius till
Håkan Ragnhem den 24 mars 2017, bilaga 9a-9d.
12.2 Säljaren garanterar
12.2.1

att Säljaren denna dag och på Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren
ägare till Fastigheterna
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12.2.2

att Fastigheterna är fria från penninginteckningar och att det inte upplåtits
någon panträtt i Fastigheterna

12.2.3

att ingen tvist pågår beträffande Fastigheterna som har lett till förfarande inför
domstol, skiljenämnd, Skatteverket eller annan myndighet och, såvitt Säljaren
känner till, är sådant inte heller är att förvänta

12.2.4

att Fastigheterna till och med Tillträdesdagen är försäkrade till fullvärde och
att premien till dess kommer att erläggas av Säljaren

12.2.5

att samtliga hyresavtal som gäller för Fastigheterna vid Tillträdesdagen
framgår av bilagorna 2-5, 7 och 8

12.2.6

att bilagorna 2-5, 7 och 8 återger hyresavtalens samtliga villkor för
hyresförhållandena

12.2.7

att samtliga hyresgästanpassningar och övriga åtgärder som enligt
hyresavtalen enligt bilagorna 2-5, 7 och 8 åligger hyresvärden är fackmässigt
utförda med hänsyn till gällande regelverk vid tidpunkten för respektive
åtgärd

12.2.8

att de ytor som disponeras på grundval av hyresavtalen enligt bilagorna 2-5, 7
och 8 inte helt eller delvis upplåtits i andra hand

12.2.9

att med undantag för åtgärder enligt punkt 10.3 ovan inga utfästelser om
reparationer, underhåll eller liknande, utöver vad som framgår av
hyresavtalen enligt bilagorna 2-5, 7 och 8 har lämnats till hyresgäst

12.2.10

att inget hyresavtal per dagen för undertecknande av detta köpeavtal sagts
upp för villkorsändring eller avflyttning eller upphört av annan anledning
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och, såvitt Säljaren känner till, är inga sådana uppsägningar alternativt
upphöranden att förvänta
12.2.11

att hyror och hyrestillägg för kvartal 4 2017 debiterats enligt bilaga 10 och att
dessa överensstämmer med villkoren i hyresavtalen enligt bilagorna 7 och 8

12.2.12

att det per Avtalsdagen inte föreligger dröjsmål med betalning av förfallna
hyror, att ingen hyresgäst per Avtalsdagen har framfört krav på
hyresreduktion, självhjälp, hävning, skadestånd eller annan påföljd och att
ingen hyresgäst har rätt till återbetalning av hyra avseende tiden före
Tillträdesdagen

12.2.13

att Fastigheterna med undantag för
-

de hyresavtal som anges i bilagorna 2-5, 7 och 8,

-

det servitut som upplåtits i enlighet med bilaga 6

inte belastas av andra servitut, nyttjanderätter eller rättigheter – vare sig
muntliga, konkludent upplåtna eller skriftliga – eller har andel i
gemensamhetsanläggningar än de som framgår av bifogat FDS-utdrag, bilaga
11.
12.2.14

att erforderliga obligatoriska kontroller och besiktningar för Fastigheterna
som krävs enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller försäkringsvillkor
och som Säljaren enligt gällande hyresavtalen ansvarar för har genomförts,
om inte annat framgår av detta avtal och att samtliga eventuella
anmärkningar, som kräver åtgärdande för att kontrollen/besiktningen ska
anses godkänd, har fackmässigt åtgärdats samt att energideklaration
upprättats för Fastigheterna och ingivits till behörig myndighet

9

12.2.15

att radonmätning utförts avseende Fastigheterna på fackmässigt sätt och med
resultat såsom fullständigt redovisats i mejl enligt bilaga 12

12.2.16

att all bebyggelse och alla byggnadsåtgärder på Fastigheterna är utförda samt
att alla verksamheter på Fastigheterna bedrivs i enlighet med gällande lagar,
förordningar, detaljplan, bygg-, mark- och/eller rivningslov och andra
myndighetsbeslut

12.2.17

att på Fastigheterna belöpande gatukostnadsersättning, el- och vaanslutningsavgifter erlagts

12.2.18

att denne inte delgivits eller på annat sätt fått kännedom om något
föreläggande av tillsynsmyndighet avseende Fastigheterna och, såvitt Säljaren
känner till, inte sådant föreläggande är att förvänta

12.2.19

att denne fullt ut ansvarar för samtliga kostnader för åtgärdande av
miljöförorening på Fastigheterna inklusive dess byggnader och anläggningar
eller annat liknande förhållande som uppkommit före Tillträdesdagen och där
åtgärds-/kostnadsansvaret åläggs ägaren till Fastigheterna

12.2.20

att den information Säljaren tillhandahållit Köparen är korrekt och inte
vilseledande samt att Säljaren inte medvetet undanhållit information som
skäligen kan antas ha påverkan på en köpares beslut att förvärva
Fastigheterna enligt villkoren i detta köpekontrakt

12.3 Om Fastigheterna avviker från en i detta avtal lämnad garanti har Köparen rätt att –
som enda påföljd – få avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar
Köparens faktiska skada, dock högst sammanlagt 17 500 000 kronor. Vill Köparen
göra anspråk gällande på grund av avvikelser från en i detta köpekontrakt lämnad
garanti, skall han framställa sitt krav skriftligt inom skälig tid efter det att han
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upptäckt avvikelsen, dock senast inom två (2) år från Tillträdesdagen.
Ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt 12.3 skall inte gälla vid avvikelse från
garanti enligt punkt 12.2.1 eller 12.2.2 ovan.
12.4 Köparen förklarar att denne per Avtalsdagen inte är medveten om några
omständigheter som kan berättiga honom att framställa krav mot Säljaren på grund
av brist i någon av garantierna enligt punkt 12.1 ovan.
13

KOSTNADER
Alla med köpet förenade lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader betalas
av Köparen ensam. Likaså skall stämpelskatt för förvärvet betalas av Köparen.
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YTTERLIGARE ÖVERENSKOMMELSER M. M.

14.1 Köparen bekräftar härmed att Säljaren gentemot Köparen inte lämnat några andra
utfästelser än vad som framgår av detta köpekontrakt jämte bilagor.
14.2 Eventuella ändringar och tillägg till detta köpekontrakt skall för att vinna giltighet
upprättas skriftligen samt i övrigt uppfylla formkraven i 4 kap. Jordabalken.
__________________________
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Detta köpekontrakt har upprättas i två (2) likalydande exemplar varav Säljaren och
Köparen tagit var sitt.

Ort___________ datum_______

Ort___________ datum_______

Region Jönköpings län

Specialfastigheter Sverige AB

_________________________

___________________________

Malin Wengholm

Åsa Hedenberg

_________________________

___________________________

Agneta Jansmyr

Torbjörn Blücher

Bilagor:
Bilaga 1

Karta

Bilaga 2-5

Hyresavtal mellan Köparen och Säljaren

Bilaga 6

Servitutsavtal avseende VA-ledningar.

Bilaga 7

Hyresavtal med Värnamo kommun

Bilaga 8

Hyresavtal med Statens institutionsstyrelse

Bilaga 9a-d Mejl rubricerade ”Prospekt Värnamo Läkaren 2 och 4” från den 24 mars 2017
Bilaga 10

Säljarens debiteringslista avseende hyresavtalen enligt bilagorna 7 och 8 för Q 4 2017

Bilaga 11

FDS-utdrag avseende Fastigheterna, daterade 2017-XX-XX [Avtalsdagen]

Bilaga 12

Resultat av radonmätning
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Säljarens debiteringslista avseende hyresavtalen enligt bilagorna 7 och 8 för Q 4 2017
Värnamo kommun – hyresavtal för gruppbostad, avtalsnummer 614-04
Hyra 2017 = 298 597 kr. Se beräkningsunderlag samt fakturakopia för Q4 2017 på nästkommande sidor.

Statens institutionsstyrelse – hyresavtal för behandlingshem, avtalsnummer 602-1
Hyra 2017 = 2 721 546 kr. Se beräkningsunderlag samt fakturakopia för Q4 2017 på nästkommande sidor.

Avser 2017

Värnamo kommun
Upphandlingsförvaltning
Ansvar 212000
331 83 Värnamo
HYRA GRUPPBOSTAD GRÄNSGATAN
( Mosslegården)
Objekt 12856
Index 50% Faktureras 2017 ANM
Bashyra
260000

Faktureras

38 597

74 649

LOKALYTA

298 597

kvartalsvis i förskott.

LANDSTINGSFASTIGHETER I JÖNKÖPINGS LÄN
INDEXERING KONSUMENTPRISINDEX
Okt-93
Okt-95
Okt-96
Okt-97
Okt-98
Okt-99
Okt-00
Okt-01
Okt-02
Okt-03
Okt-04
Okt-05
Okt-06
Okt-07
Okt-08
Okt-09
Okt-10
Okt-11
Okt-12
Okt-13
Okt-14
Okt-15
Okt-16
indexförändring =

245,2
256,9
255,9
259,6
257,3
259,7
262,6
269,1
275,4
278,9
281,0
282,4
286,1
293,9
305,6
301,1
305,57
313,42
314,59
314,40
314,02
314,29
318,00
29,69%

Hyresändring om indextalet höjs eller sänks med minst 3.0 enheter (KP3). Beräknas med 2 decimaler.

3,67
7,78
11,71
-4,45
4,46
7,85
1,17
0,98
0,60
0,87
3,98

Ej över 3 enheter
Ej över 3 enheter
Ej över 3 enheter
Ej över 3 enheter

KUNDNUMMER 9004 KONTO 3602 ANSVAR 494805

Avser 2017
Statens Inst styrelse
Fortunagården
331 00 VÄRNAMO

HYRA BEHANDLINGSHEM FORTUNAGÅRDEN
ORT

Bashyra

Värnamo
Tillägg plank

2 305 000
397 500

Faktureras

INDEX 70% Faktureras 2017 ANM
19 046

680 387 kr kvartalshyra

LANDSTINGSFASTIGHETER I JÖNKÖPINGS LÄN

KUNDNUMMER 550208 KONTO 3602 ANSVAR 494805
INDEXERING KONSUMENTPRISINDEX
Okt-15
Okt-16
Förändring

314,29
318,00
1,18%

2 324 046
397 500
2 721 546

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Leuchovius Marie
Harrius Simon
SV: Radon - Mossle
den 20 december 2013 08:03:16

Hej
I mossle har inga höga halter uppmätts. Gränsvärdena för bostad ligger på 200Bq,
Om du har frågor om något ytterligare hus så har Håkan Oscarsson en handmätare som kan ligga
mellan 1-7 dygn. Den kan påvisa om det finns behov av en mer exakt mätning. Långtidsmätnings
skall helst ske 2-3 månader och under eldningssäsong.
Ort     område Hus     Rumsnummer      Pucknummer      Mellan Mätgräns 20 Bq/m3 redovisas som
20
Mossle/Fortuna 614     Mosslegården    Furulid 515300 Under70 20
Mossle/Fortuna 614     Mosslegården    Aspelid 513749 Under70 20
Mossle/Fortuna 614     Mosslegården    Granelid        513883 Under70 40
Mossle/Fortuna 614     Mosslegården    Rönnelid        405953 Under70 20
Mossle/Fortuna 614     Fortunagården   Kastanjelid     251220 Under70 20
Mossle/Fortuna 614     Fortunagården   Enelid 307196 Under70 20
Mossle/Fortuna 614     Mosslegården    Ekelid 478370 Under70 20
Mossle/Fortuna 614     Mosslegården    Bokelid 515270 Under70 40
Hälsningar
Marie Leuchovius
Miljöingenjör
Byggavdelningen • Landstingsfastigheter
Direkt: 036-325168 • Växel: 036-321000 • Mobil: 0725-205255
_____________________________________________
Besöksadress: Hus A7, Ryhov
Postadress: Box 704, 551 20 Jönköping
-----Ursprungligt meddelande----Från: Harrius Simon
Skickat: den 19 december 2013 17:07
Till: Leuchovius Marie
Ämne: Radon - Mossle
Hej!
Vi ska sälja en del av Mossleområdet. Den tilltänka köparen har frågor kring Radon eftersom marken
verkar vara högriskområde för radon enligt Värnamo Kommun. Lars-Inge Berggren sa att han trodde
din föregångare Therese hade gjort radonmätningar på Mossle. Vet du var de finns? Om inte så
kanske vi borde mäta radonhalten i de hus vi ska sälja för att få en enklare försäljning. Är det i så
fall du som beställer mätningar?
Hälsningar
Simon Harrius
_______________________________
Fastighetsförvaltare - Östra distriktet
Landstingsfastigheter
Postadress: Box 704, 551 20 Jönköping
Besöksadress: Länssjukhuset Ryhov, Hus A7
036-32 51 41, 076-724 21 73
simon.harrius@lj.se
www.lj.se/landstingsfastigheter

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 193

Nybyggnad av häststall Riddersberg
Diarienummer: RJL 2017/3071
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna nybyggnad av häststall i Riddersberg, Tenhult
till en kostnad på maximalt 28 500 000 kronor.
Sammanfattning
En nybyggnation av häststall föreslås på Tenhults
naturbruksgymnasiums hästanläggning Riddersberg, Tenhult.
Nuvarande stallbyggnad är i dåligt skick, sliten och omodernt
utformad vilket medför arbetsmiljöproblem för både personal
och elever. Nybyggnad av häststall föreslås till en kostnad på
maximalt 28 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden och Rune Backlund yrkar bifall till förslaget.
Carina Ödebrink önskar information vid styrelsen kring
kopplingen till utbildningsuppdrag från länets kommuner,
godkänner förslaget i övrigt.
Sibylla Jämting återkommer i ärendet vid styrelsens sammanträde.
Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-11-14, kl 09:00-14:15

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-03

1(3)

RJL 2017/3071

Regionfullmäktige

Nybyggnad av häststall Riddersberg
Förslag till beslut
Reginstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna nybyggnad av häststall i Riddersberg, Tenhult till en kostnad på
maximalt 28 500 000 kronor.

Sammanfattning
En nybyggnation av häststall föreslås på Tenhults naturbruksgymnasiums
hästanläggning Riddersberg, Tenhult. Nuvarande stallbyggnad är i dåligt skick,
sliten och omodernt utformad vilket medför arbetsmiljöproblem för både personal
och elever. Nybyggnad av häststall föreslås till en kostnad på maximalt 28 500
000 kronor.

Information i ärendet
Vid Tenhults naturbruksgymnasium bedrivs bland annat hästutbildning.
Hästanläggningen är belägen på Riddersberg utanför Tenhult. Befintlig
stallbyggnad är mycket sliten och omodern, vilket medför arbetsmiljöproblem för
både personal och elever. Elinstallationer och belysning uppfyller inte de krav och
behov som finns. En nybyggnad av häststall föreslås därför.
I nybyggnationen ingår även investering i ny belysning, solceller på taket på
stallbyggnaden, mekanisk gödselskrapa samt mekanisk foderupprullare.
Upphandling av byggnationen behöver starta direkt efter beslutet. Det nya stallet
behöver stå klart i god tid inför hösten/vintern 2018.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-03

2(3)

RJL 2017/3071

Verksamhetens bedömning av ärendet:
Bilaga till ärende häststall Riddersberg – DNR
2017/3071
Kund-/patientperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller säkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

4

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen?

4

Ökad konkurrenskraft/attraktivitet

5

Process- och produktionsperspektiv:

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

Ej relevant

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

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

Minskar

Servicekostnader för städ:

Ingen påverkan

IT-kostnader:

Ingen påverkan

Möbler:

Ingen påverkan

Media (El, värme):

Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat):

Minskar

Ny inredning

Ökar

Patienter:

Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen:
Avfall:

Ingen påverkan

Energianvändning:

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet):

Ingen påverkan

Transporter:

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods:

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning:

Ingen påverkan

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-03

3(3)

RJL 2017/3071

Finansiering
Nybyggnationen om 28 500 000 kronor finansieras inom ramen för planerad
investeringsutgift. Den nya stallbyggnaden kommer att innebära en ökad hyra för
Tenhults naturbruksgymnasium vilket ryms inom ramen för den intäkt som skolan
har för eleverna.
Rivningskostnader för befintliga byggnaden beräknas uppgå till cirka 2 500 000
kronor. Inom Region Jönköpings län finns centralt avsatta medel för rivningar,
vilket gör att den kostnaden ligger utanför detta projekt.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-03
Planlösning häststall

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Regionledningskontoret – Ekonomi
Utbildning och Kultur - Ledningsstab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 89-101
Tid:

2017-10-10 kl. 13.00-16.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§96

Komplettering Regionalt trafikförsörjningsprogram, Transportsstyrelsens
granskning
Diarienummer: RJL 2017/2566
Beslut
Nämnden föreslår Regionstyrelsen
 godkänner kompletteringen av Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län.
Sammanfattning
Med anledning av att Transportstyrelsen år 2017 genomfört
granskning av Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län har ett antal önskemål om förtydliganden
inkommit från Transportstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-18
 Bilaga, kompletteringar Regionalt
trafikförsörjningsprogram
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 89-101
Tid:

Rune Backlund
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-10-10 kl. 13.00-16.30

Irene Oskarsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 97-107
Tid:

2017-09-27 kl. 08.30-11.10

Plats:

Regionens hus, sal B

§101

Komplettering Regionalt
trafikförsörjningsprogram,
Transportsstyrelsens granskning
Diarienummer: RJL 2017/2566
Beslut
Nämnden föreslås
 godkänna kompletteringen av Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
Sammanfattning
Med anledning av att Transportstyrelsen år 2017 genomfört
granskning av Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län har ett antal önskemål om förtydliganden
inkommit från Transportstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-18
 Bilaga, kompletteringar Regionalt
trafikförsörjningsprogram
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 97-107
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-09-27 kl. 08.30-11.10

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-18

1(1)

RJL 2017/2566

Regionledningskontoret
Carl-Johan Sjöberg
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Komplettering av Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö föreslår Regionfullmäktige
 godkänna kompletteringen av Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län

Sammanfattning
Med anledning av att Transportstyrelsen år 2017 genomfört granskning av
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län har ett antal önskemål om
förtydliganden inkommit från Transportstyrelsen.

Information i ärendet
Förtydligandet av ett antal skrivningar innebär inte att innehåll och inriktning i
programmet förändrats. Kompletteringarna införs i gällande Regionalt
trafikförsörjningsprogram och markeras tydligt så att det framgår att de tillkommit
efter Transportstyrelsens granskning.
Då Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län endast existerar i
digital form behövs inte nytryckningar av pappersversioner. Det kompletterade
programmet kommer att presenteras på Region Jönköpings läns hemsida och
Jönköpings Länstrafiks hemsida.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-18



Bilaga, kompletteringar Regionalt trafikförsörjningsprogram

Beslutet skickas till
Jönköpings Länstrafik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

2017-09-01

Komplettering av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
Bilaga
Nedan listas Transportstyrelsens påpekanden med fet kursiverad stil samt de förtydliganden som
tillförts det nu gällande Regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Transportstyrelsen: Enligt 2 kap. 10 § kollektivtrafiklagen ska programmet enligt punkt 5 innehålla
en redovisning av de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Vi ser
att det finns en definition av begreppet ”fullt tillgängligt” på sidan 26, men vi ser inte att det finns
en redovisning av de bytespunkter och linjer som ska vara ”fullt tillgängliga för alla resenärer”.
Region Jönköpings län har inte rådighet över infrastruktur knuten till kollektivtrafiken. Detta ansvar
vilar på kommunerna och trafikverket. Länstrafiken som är en verksamhet i Region Jönköpings län
riktar önskemål om åtgärder i infrastrukturen till kommunerna och Trafikverket. Viss form av
utrustning på bytespunkter och hållplatser exempelvis hållplatstopp, anslag samt realtidsskyltar och
monitorer ansvarar Länstrafiken för.
Jönköpings läns samtliga kommunhuvudorter (utom Gislaved) har en huvudbytespunkt i form av
järnvägsstation i kombination med busstation vilka enligt det Regionala
trafikförsörjningsprogrammets definition av ”fullt tillgänglig” är anpassade för resenärer med
speciella behov. I Gislaveds kommuns fall är Smålandsstenar den bytespunkt som räknas som fullt
tillgänglig där både buss och tåg angör stationen.
En avgörande del i arbetet med att skapa tillgänglighet för alla resenärskategorier är att förarkåren
samt ombordpersonalen har god kännedom om funktionsvariationer och därtill kommande behov av
service till resenärerna. Detta tillgodoses genom regelbunden utbildning genom programmet med
Förarcertifiering.
Fullt tillgängliga bytespunkter i regiontrafiken (med tåg och buss) enligt tidigare nämnda kriterier kan
sägas vara:
Aneby station

Tåg och buss

Eksjö station

Tåg och buss

Gnosjö station

Tåg och buss

Habo station

Tåg och buss

Jönköpings station

Tåg och buss

Mullsjö station

Tåg och buss

Nässjö station

Tåg och buss

Skillingaryds station

Tåg och buss (Vaggeryds kommun)

Smålandsstenar station

Tåg och buss (Gislaveds kommun)

Sävsjö station

Tåg och buss

Tranås station

Tåg och buss

Vetlanda station

Tåg och buss

Värnamo station

Tåg och buss

Linjenätet i regiontrafiken (åtta tågsträckor och sjuttio busslinjer i Länstrafikens regi) har en blandad
standard på hållplatserna/bytespunkterna avseende tillgänglighetshöjande åtgärder. Samtliga linjer
utom tre mindre linjer har koppling till en eller flera av ovan listade bytespunkter. Insatser från
förarens sida i kombination med fordonens utförande och utrustning gör linjerna tillgängliga för de
allra flesta men kan dock inte sägas vara fullt anpassade enligt tidigare beskrivna kriterier för full
tillgänglighet.
I Jönköpings stadstrafik finns tre stomlinjer (linje 1,2 och 3) som körs med mycket tät trafik. Dessa
linjer står för ca 30 % av alla utförda resor (om än korta resor) i länet. Samtliga hållplatser på dessa
linjer är anpassade enligt tidigare beskrivna kriterier för full tillgänglighet.
Linje 1

Huskvarna-Råslätt

32 hållplatser

Linje 2

Öxnehaga-Hisingsängen

30 hållplatser

Linje 3

Råslätt-Tokarp

31 hållplatser

Det övriga linjenätet i stadstrafiken och förortstrafiken (tretton linjer) har en blandad standard på
hållplatserna/bytespunkterna avseende tillgänglighetshöjande åtgärder. Samtliga av dessa linjer
utom en har kopplingar mot de tre stomlinjerna som ovan redovisas. Insatser från förarens sida i
kombination med fordonens utförande och utrustning gör dessa linjer tillgängliga för de allra flesta
men kan dock inte sägas vara fullt anpassade enligt tidigare beskrivna kriterier för full tillgänglighet.

Transportstyrelsen: Enligt punkten 6 så ska programmet också innehålla en redovisning av bland
annat omfattningen av såväl färdtjänst som riksfärdtjänst. I programmet anges att 630 000
serviceresor har genomförts. Av den följande parentesen i skrivningen framgår att serviceresor
inkluderar: färdtjänst, sjukresor, närtrafik m.m. Vi behöver se en redovisning där omfattningen av
just färdtjänst respektive riksfärdtjänst framgår.
Färdtjänst utgör en betydande del av Serviceresors totala volym på ca 630 000 resor per år.
Färdtjänsten omfattade under år 2016 totalt 480 000 resor.
Riksfärdtjänst finns för resor över länsgräns, dock kan man åka upp till tre mil över länsgräns med
färdtjänsten. Antalet utförda riksfärdtjänstresor uppgick år 2016 till 3 240 enkelresor.

Transportstyrelsen: Man vill ta del av en förteckning över vilka som har deltagit i samrådet. Vilka
som har deltagit behöver inte framgå av programmet.
Samtliga fem kringliggande län besöktes under hösten 2015 där kollektivtrafikmyndigheter och i vissa
fall länstrafikbolag deltog i samråd om arbetet med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.
Vid arbetet med revideringen av det Regionala trafikförsörjningsprogrammet kallades det förutom
remissrundan till samråd vid tre olika tillfällen geografiskt spridda över länet. Dagtid hölls genomgång
av det reviderade programmet med möjlighet till frågor och synpunkter från politiker och
tjänstemän, kvällstid var det intresseorganisationer och allmänhet som var inbjudna med frågor och
synpunkter. Besöken dagtid var relativt väl frekventerade medan kvällsmötena ådrog sig mindre
uppmärksamhet.
Närvarande vid samråd i Jönköping 15/10 2015:
Politiker och tjänstemän från Habo kommun
Politiker och tjänstemän från Mullsjö kommun
Politiker och tjänstemän från Jönköpings kommun
Politiker och tjänstemän från Region Jönköpings län
Tjänstemän från Jönköpings Länstrafik
LRF Jönköping
PRO Jönköping
HSO Jönköping
Dan Oscar Lallerman Jönköping
Oscar Sundlund Jönköping
Jönköpingsposten
J-nytt
Närvarande vid samråd i Eksjö 21/10 2015:
Politiker och tjänstemän från Tranås kommun
Politiker och tjänstemän från Sävsjö kommun
Politiker och tjänstemän från Eksjö kommun
Tjänstemän från Nässjö kommun
Tjänstemän från Vetlanda kommun
Politiker från Aneby kommun

Politiker och tjänstemän från Region Jönköpings län
Näringslivsbolaget NWAB Vetlanda
Hyresgästföreningen Eksjö
Hela Sverige Ska Leva Eksjö, Jönköping
PRO Eksjö
Söne trafik Eksjö

Närvarande vid samråd i Värnamo 21/10 2015:
Politiker och tjänstemän från Gislaveds kommun
Politiker och tjänstemän från Värnamo kommun
Politiker och tjänstemän från Gnosjö kommun
Politiker och tjänstemän från Vaggeryd kommun
Politiker och tjänstemän från Region Jönköpings län
LRF Värnamo
PRO Värnamo
Värnamo Nyheter

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
102-114
Tid:

2017-11-21 kl. 13.00-16.15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§109

Avtal - Sverigeförhandlingen 2017
Diarienummer: RJL 2017/749
Beslut
Nämnden
 Föreslår Regionfullmäktige att godkänna avtal med
Sverigeförhandlingen med följande ståndpunkter vilka inte
har beaktats i avtalet:
1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings
län skall ges plats i projektstyrelse §10.11.
2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds
för respektive etapp.
3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till
befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo
tydligt framgå.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda
stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från
Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av
Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till
regeringen senast den 31/12-2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-11-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12
 Avtal från Sverigeförhandlingen
 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1
och 2
 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga
1 och 2
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Niclas Palmgren (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
102-114
Tid:

2017-11-21 kl. 13.00-16.15

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Bengt Petersson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 108-122
Tid:

2017-11-09 kl. 08.30-10.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§115

Avtal - Sverigeförhandlingen 2017
Diarienummer: RJL 2017/749
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Föreslå Regionfullmäktige att godkänna avtal med
Sverigeförhandlingen med följande ståndpunkter vilka inte
har beaktats i avtalet:
1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings
län skall ges plats i projektstyrelse §10.11.
2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds
för respektive etapp.
3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till
befintlig station i Jönköping, Tranås och Värnamo
tydligt framgå.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda
stationskommuner på respektive delsträcka fått avtalsförslag från
Sverigeförhandlingen. De undertecknade avtalen utgör del av
Sverigeförhandlingens slutredovisning, som skall lämnas till
regeringen senast den 31/12-2017.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-12
 Avtal från Sverigeförhandlingen
 Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1
och 2
 Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga
1 och 2
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infarstruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 108-122
Tid:
Justeras

Rune Backlund
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-11-09 kl. 08.30-10.30

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-12

1(2)

RJL 2017/749

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Avtal med Sverigeförhandlingen
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Föreslår Regionfullmäktige att godkänna avtal med Sverigeförhandlingen
med följande ståndpunkter vilka inte har beaktats i avtalet:
1. Region Jönköpings län anser att Region Jönköpings län skall ges
plats i projektstyrelse §10.11.
2. I avtal bör framgå när arbete med järnvägsplan inleds för respektive
etapp.
3. I avtal bör behov av kopplings- eller bytespunkt till befintlig station
i Jönköping, Tranås och Värnamo tydligt framgå.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har tillsammans med berörda stationskommuner på
respektive delsträcka fått avtalsförslag från Sverigeförhandlingen. De
undertecknade avtalen utgör del av Sverigeförhandlingens slutredovisning, som
skall lämnas till regeringen senast den 31/12-2017.

Information i ärendet
Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska de av regeringen utsedda
förhandlingspersonerna utarbeta förslag till principer för finansiering samt förslag
till utbyggnadsstrategi för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och
Göteborg/Malmö. Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar
och ingå överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra aktörer
om finansiering och lösningar av spår och stationer och eventuella anslutande
infrastrukturåtgärder där stambanorna angör respektive stad.

Beslutsunderlag




Avtal från Sverigeförhandlingen
Ramavtal 2 Sträckan Linköping – Jönköping, inkl bilaga 1 och 2
Ramavtal 4 Sträckan Jönköping – Hässleholm, inkl bilaga 1 och 2

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2017/749

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabet Eriksson
tf. Regional Utvecklingsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 46-52
Tid:

2017-11-09 kl.14.00-16.20

Plats:

Regionens hus, sal A

§50

Revidering av reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2017/3032
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa reviderat reglemente för patientnämnden
Sammanfattning
Ny lag om stöd vid klagomål för hälso- och sjukvården träder i
kraft 2018-01-01, i samband med detta görs en översyn och
anpassning av patientnämndens reglemente.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09
 Reglemente för patientnämnden daterad 2017-10-04,
2017-119A
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Roland Björsne (MP)

1(1)

2017-10-09

RJL 2017/3032

Parlamentariska nämnden

Revidering av reglemente för
patientnämnden
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa reviderat reglemente för patientnämnden

Sammanfattning
Ny lag om stöd vid klagomål för hälso- och sjukvården träder i kraft 2018-01-01,
i samband med detta görs en översyn och anpassning av patientnämndens
reglemente.

Information i ärendet
Patientnämnden har i enlighet med lag till uppgift att stödja och hjälpa patienter
och deras närstående att på ett lämpligt sätt hjälpa till att föra fram klagomål till
vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet, samt att även få
klagomål besvarade av vårdgivaren. Från och med den 2018-01-01 införs en ny
lag om stöd vid klagomål varför en översyn och anpassning av patientnämndens
reglemente genomförts.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

2017-10-04

RJL 2017/3032

Förvaltningsnamn
Avsändare

Reglemente för patientnämnden
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen för styrelser, nämnder,
beredningar, utskott och rådgivande organ till styrelse och nämnder.

Sammansättning
Patientnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Samtliga
ledamöter och ersättare kallas till nämndens sammanträden.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag
Nämndens fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regleras i lag (2017:372)
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård och tandvård.
Nämnden ska se till att dess verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer som
regionfullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
För att kunna fullgöra sitt uppdrag har nämnden rätt att begära in de uppgifter och
upplysningar som nämnden behöver från Region Jönköpings läns verksamheter
och medarbetare.
Nämnden ska i förekommande fall utse stödperson till patient som vårdas med
stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättpsykiatrisk vård samt
till den som isolerats enligt Smittskyddslagen.
Nämnden ska senast den sista februari varje år lämna dels en redogörelse för sin
verksamhet, dels en analys av verksamheten föregående år till Inspektionen för
vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Redogörelsen ska även lämnas till
regionfullmäktige före den sista februari.
Utifrån synpunkter och klagomål ska nämnden stödja och hjälpa enskilda
patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och
sjukvård samt tandvård genom att:



tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvård och
tandvård
främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal

2017-10-04






RJL 2017/3032

hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter
informera allmänhet, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om
sin verksamhet
förutsatt att kommun i länet ingått överenskommelse med Region
Jönköpings län får regionen fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård.

Nämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som regionfullmäktige ger nämnden.

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i nämndens verksamhet.
Reglementet fastställt: 2017-12-xx.

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 46-52
Tid:

2017-11-09 kl.14.00-16.20

Plats:

Regionens hus, sal A

§49

Hantering av beslutade reglementen och
arbetsordningar med anledning av den nya
kommunallagen
Diarienummer: RJL 2017/3031
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Följa de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att
gälla tillsammans med redan beslutade reglementen och
arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills
beslut tagits om nya reglementen och arbetsordningar
inför ny mandatperiod.
Sammanfattning
Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär
förändringar som påverkar beslutade reglementen och
arbetsordningar för den politiska organisationen. Lagen innebär
även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla
och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt
möjlighet att närvara i fullmäktiges sammanträden på distans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Gustavsson (S) och Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till
förslaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 46-52
Tid:

2017-11-09 kl.14.00-16.20

Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Roland Björsne (MP)

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-10

1(2)

RJL 2017/3031

Parlamentariska nämnden

Ny Kommunallag – hantering av beslutade
reglementen och arbetsordningar
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Följa de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att gälla
tillsammans med redan beslutade reglementen och arbetsordningar för
fullmäktige, nämnder och styrelse, tills beslut tagits om nya reglementen
och arbetsordningar inför ny mandatperiod.

Sammanfattning
Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär förändringar som påverkar
beslutade reglementen och arbetsordningar för den politiska organisationen.
Lagen innebär även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla
och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt möjlighet att närvara i
fullmäktiges sammanträden på distans.

Information i ärendet
Den nya Kommunallagen innebär huvudsakligen förändringar inom följande
områden:
 Styrning och ledning – Möjligheter att stärka styrelsens ställning samt
instruktion för ledande tjänsteman/direktör
 Förtroendevaldas villkor – Villkor för hel- och deltidsarvoderade
förtroendevalda vid föräldraledighet, sjukdom samt när uppdrag som
förtroendevald upphör
 Formalia – Förenklade rutiner för ett delegerat beslutsfattande, snävare
utrymme att verkställa överklagade beslut
 Digitalisering – anslagstavlan med innehåll och serviceskyldighet, samt
även möjlighet som förtroendevald att närvara på distans genom ljud- och
bildöverföring i realtid
 Fullmäktigepresidiets hantering av revisorernas budget med hantering av
ansvarsfrihet och bokslut i fullmäktige
 Förändrad struktur och modernisering av språkbruk
Parlamentariska nämnden har under hösten 2017 påbörjat en översyn av
reglementen och arbetsordningar inför ny mandatperiod och avser att under 2018

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-10
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ta beslut kring uppdaterade och reviderade reglementen och arbetsordningar för
den politiska organisationen.
Förslaget är därför att Region Jönköpings län följer de förändringar som ny
Kommunallag föreskriver att gälla tillsammans med redan beslutade reglementen
och arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills beslut tagits om
nya reglementen och arbetsordningar inför ny mandatperiod.
Digital anslagstavla kommer att vara klar till 2018-01-01. Anslagstavlan kommer
att finnas på webben och tillgänglig via skärm i entrén till Regionens hus.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 214

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2017/3180
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner
till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-14
 Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

SKRIVELSE
2017-11-14
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Regionfullmäktige

Redovisning av icke slutbehandlade
motioner
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till
regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner till
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2017-11-14
Redovisning av icke slutbehandlade motioner

Beslut skickas till
Regionledningskontor, kansli
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

2017-11-14

RJL 2017/3180

Regionledningskontoret
Regionfullmäktige

Redovisning av icke slutbehandlade
motioner
Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Motion om kollektivavtal vid upphandling
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr RJL 2017/997
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr: RJL 2017/994
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Bygg studentbostäder i regionens regi
Simon Johansson (S)
Datum: 20017-03-09
Dnr: RJL 2017/752
Remitterat 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

2017-11-14
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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
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Thöre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Pröva digital tolkning

2017-11-14
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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
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Wener, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2017-02-22
Dnr: RJL 2017/575
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Dags att kartlägga läkemedelsberoendet

2017-11-14
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Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-02-06
Dnr: RJL 2017/400
Remitterad till: Nämnd 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
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motioner till Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet
Motioner till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
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
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och personalövergång
Mikael Ekvall och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-02-21
Dnr: RJL 2017/561
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Motioner ännu inte remitterade
-

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Plats:

Konferensrum Engagera, Science Park, Jönköping

§ 87

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta


Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäldes till nämnden 2017-04-25. Nämnden
fick då också information om colon- och rektalcancer. Ett
faktaunderlag togs fram och kompletterades efter presidiet 201708-30. Efter ytterligare komplettering lämnas ett förslag till
beslut.
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 81-94
Tid:

2017-10-10, kl 16:00-18:20

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Jimmy Ekström

Sibylla Jämting

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 119

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Nämnden föreslås besluta
 Motionen är besvarad, med följande tillägg:
Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan föreslår
införande av generell tarmcancerscreening i Sverige.
SKL´s sjukvårdsdelegation har vidarebefordrat frågan till
screeningrådet.
Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäldes till nämnden 2017-04-25. Nämnden
fick då också information om colon- och rektalcancer. Ett
faktaunderlag togs fram och kompletterades efter presidiet 201708-30. Efter ytterligare komplettering lämnas ett förslag till
beslut.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Presidiet enas om följande tillägg: Regionala cancercentrum
(RCC) i samverkan föreslår införande av generell
tarmcancerscreening i Sverige. SKL´s sjukvårdsdelegation har

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 117-132
Tid:

2017-09-27, kl 08:00-10:20
vidarebefordrat frågan till screeningrådet.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-09-27

RJL 2017/154

Regionfullmäktige

Motion - Erbjud provtagning och
screening för att förebygga kolon- och
rektalcancer för personer över 60 år
Beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta
 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Vänsterpartiet har information lämnats till nämnden för Folkhälsa och
sjukvård. Ett faktaunderlag har tagits fram. Efter behandling i presidiet med
tillägg har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i
motionen Erbjud provtagning och screening för att förebygga kolon- och
rektalcancer för personer över 60 år:
 Att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande av screening
alternativt provtagning för personer över 60 år, som en förebyggande
åtgärd av kolon- och rectalcancer.
En tidig upptäckt av cancer kan ge ökad möjlighet att bota. Samtidigt är
screeningprogram kostsamma. Därför ska rekommendationer från ansvarig
myndighet noga beaktas innan denna typ av program införs. Vad det gäller
screeningprogram för kolon- och rektalcancer har Socialstyrelsen rekommenderat
ett införande, men inte förrän den nationella forskningen inom området är färdig
2018/2019.
Antalet individer i Jönköpings län som kommer att erbjudas en eventuell
screening är omkring 4100 - 4300 personer per år (avser antalet som årligen fyller
60 år 2019 -2024, uppskattad siffra baserad på regionens befolkning per 2016-1231).
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Det är i nuläget inte möjligt att veta vilken screeningmetod som kommer att
rekommenderas av Socialstyrelsen. Skillnaden mellan screening via
avföringsprover och screening via endoskopier är stor avseende kostnader och
kapacitetsbehov. En utredning utan denna information är svår att genomföra.
Samtidigt finns det redan nu ett visst underskott av kapacitet för att genomföra
endoskopier och en uppbyggnad av ökad kapacitet tar tid.
Det kan därför, med tanke på uppbyggnad av endoskopikapacitet, vara lämpligt
att påbörja en utredning i god tid avseende vilka resurser som krävs för denna
screening, med syfte att förbereda inför 2019.
Region Jönköpings län deltar i den nationella studien och avvaktar därmed det
nationella beslutet om ett screeningprogram.
Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan förslår införande av generell
tarmcancerscreening i Sverige. SKL´s sjukvårdsdelegation har vidarebefordrat
frågan till screeningrådet.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27



Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 109

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Presidiet beslutar
1.

Att det i underlaget ska framgå att regionen deltar i den
nationella studien, samt att regionen ska avvakta ett
nationellt beslut om ett screeningprogram.

2.

Motionen tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden 2017-04-25. Vid
sammanträdet informerade Karsten Offenbartl och Lina Westman
om colon- och rektalcancer. Presidiet fick i uppdrag att bereda
motionen. Ett faktaunderlag har tagits fram.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12



Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår att det i underlaget ska framgå att regionen
deltar i den nationella studien, samt att regionen ska avvakta ett
nationellt beslut om ett screeningprogram. Motionen ska tas upp
igen vid nästa presidiesammanträde.
Marcus Eskdahl ställer frågan när ett införande är möjligt i
regionen, samt anser att den sista meningen ska vara kvar.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 104-116
Tid:

2017-08-30, kl 08:00-10:40
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 81-103
Tid:

2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 96

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Presidiet beslutar


Avvakta med ett beslut om fortsatt beredning till presidiets
sammanträde den 30 augusti.

Sammanfattning
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden 2017-04-25. Vid
sammanträdet informerade Karsten Offenbartl och Lina Westman
om colon- och rektalcancer. Presidiet fick i uppdrag att bereda
motionen. Ett faktaunderlag har nu tagits fram.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17



Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

1(2)

2017-05-29

RJL 2017/154

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård presidium

Motion - Erbjud provtagning och screening
för att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Inledning
Med anledning av motion från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnden för Folkhälsa och
sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för Folkhälsa och sjukvårds
presidium skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i
motionen Erbjud provtagning och screening för att förebygga kolon- och
rektalcancer för personer över 60 år:
 Att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande av screening
alternativt provtagning för personer över 60 år, som en förebyggande
åtgärd av kolon- och rectalcancer.
En tidig upptäckt av cancer kan ge ökad möjlighet att bota. Samtidigt är
screeningprogram kostsamma. Därför ska rekommendationer från ansvarig
myndighet noga beaktas innan denna typ av program införs. Vad det gäller
screeningprogram för kolon- och rektalcancer har Socialstyrelsen rekommenderat
ett införande, men inte förrän den nationella forskningen inom området är färdig
2018/2019.
Antalet individer i Jönköpings län som kommer att erbjudas en eventuell
screening är omkring 4100 - 4300 personer per år (avser antalet som årligen fyller
60 år 2019 -2024, uppskattad siffra baserad på regionens befolkning per 2016-1231).
Det är i nuläget inte möjligt att veta vilken screeningmetod som kommer att
rekommenderas av Socialstyrelsen. Skillnaden mellan screening via
avföringsprover och screening via endoskopier är stor avseende kostnader och
kapacitetsbehov. En utredning utan denna information är svår att genomföra.
Samtidigt finns det redan nu ett visst underskott av kapacitet för att genomföra
endoskopier och en uppbyggnad av ökad kapacitet tar tid.
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Det kan därför, med tanke på uppbyggnad av endoskopikapacitet, vara lämpligt
att påbörja en utredning i god tid avseende vilka resurser som krävs för denna
screening, med syfte att förbereda inför 2019.
Region Jönköpings län deltar i den nationella studien och avvaktar därmed det
nationella beslutet om ett screeningprogram.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

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

§ 73

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Presidiet beslutar


Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
faktaunderlag till presidiesammanträdet den 12 juni.

Information i ärendet
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden 2017-04-25. Vid
sammanträdet informerade Karsten Offenbartl och Lina Westman
om colon- och rektalcancer. Presidiet fick i uppdrag att bereda
motionen.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag FS 2017-04-25



Motionen daterad 2017-01-16

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 28-39
Tid:

2017-04-25, kl 13:00-17:25

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 35

Motion – Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon- och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154
Beslut
Nämnden beslutar


Ge presidiet i uppdrag att bereda motionen.

Information i ärendet
Motionen från Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth
Töre, Västerpartiet anmäls till nämnden.
Karsten Offenbartl och Lina Westman informerar om colon- och
rektalcancer.
Beslutet skickas till
Presidiet för Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Bertil Nilsson

Per Svenberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 45-60
Tid:

2017-04-05, kl 08:00-10:30

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 46

Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:


TM är ett program för operationsplanering som ska börja
användas, först inom KK och öronklinikerna. Det ska även
samordnas med ett laboratoriesystem.



Ett hyrläkarsystem med 5-6 personer som återkommer kan
lösa problemen med läkarsituationen inom op/IVA i Eksjö.



Vårdplatssituationen



Planeringen inför sommaren



Tilläggsuppdrag öppen psykiatrisk vård i primärvården. En
arbetsgrupp är tillsatt.

Rapport lämnas till presidiet och nämnden i maj.


Frågor om strokevården i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2017/883

Anmälningsärende till nämnden 2017-04-25.


Frågor om strokevården i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2017/884

Anmälningsärende till nämnden 2017-04-25.


Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020 inklusive
sammanställning från nämndens worskshop
Diarienummer: RJL2017/83



Inkomna remisser, promemorior och motioner under mars
2017.



Motion – Erbjud provtagning eller screening för att
förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60 år
Diarienummer: RJL2017/154

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet 2017-04-25.


Skrivelse till Nämnden för folkhälsa och sjukvård angående
framtiden för tjock- och ändtarmskirurgin i Jönköpings län
Diarienummer: RJL2016/3805

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 45-60
Tid:

2017-04-05, kl 08:00-10:30



Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet

Informationsärenden till nämnden


Information om Utvärdering avseende Komhem
(RJL2015/999)



Information av Regionrevisorerna



Inkomna remisser, promemorior och motioner under mars
2017.



Månadsrapport per mars

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 23-43
Tid:

2017-02-28, kl 13:00-16:05

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 38

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

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Annica Nordqvist

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 22-45
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 38

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

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Region Jönköpings län
Regionfullmäktige

Motion - Bygg miljö- och energismart bygg i trä
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson Sibylla Jämting och Erik Hugander,
Miljöpartiet har inkommit med motionen: Bygg miljö- och energismart - bygg i
trä. Förslaget är att motionen är besvarad.

Information i ärendet
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson Sibylla Jämting och Erik Hugander,
Miljöpartiet föreslår i motionen att:
 Region Jönköpings län tar fram en träbyggnadsstrategi.
 Region Jönköpings län vid varje nybyggnation undersöker möjligheten att
bygga i trä.
Det finns inte så mycket erfarenhet av att bygga vårdbyggnader i trä och det finns
många överväganden att göra eftersom det är komplexa byggnationer. Information
har samlats om det pågående arbetet med att bygga i trä i länet, om att bygga i trä
samt risker och möjligheter. Professor Sven Thelandersson har presenterat sina
erfarenheter för regionstyrelsen. Kirsi Janerö, Smart Housing Småland framhåller
att man ska vara medveten om att i dagsläget är betongbaserat byggande så
etablerat att det kan vara lätt att tendera att välja den beprövade vägen, vilket kan
innebära att man riskerar att hämma utvecklingen inom träbaserat byggande.
Region Jönköpings län har i Klimatrådet ställt sig bakom framtagande av en
träbyggnadsstrategi, vilket kan bidra till nytänkande.
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Aktuella arbeten
Klimatrådet
Den 22 juni 2017 ställde sig Klimatrådet bakom att en träbyggnadsstrategi tas
fram för Jönköpings län. Region Jönköpings län kommer att behandla trästrategin
för att ställa sig bakom den. I länets klimatråd har också en arbetsgrupp bildats för
att stimulera träbyggande. Arbetsgruppens syfte är att utveckla och öka
trähusbyggandet i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar närmare 15 aktörer som
representerar forskning och utbildningsområdet, fastighets- och
försäkringsbranschen, offentlig sektor och industri och Region Jönköpings län är
representerad.
Smart Housing Småland
Smart Housing Småland (SHS) verkar för att öka det träbaserade byggandet med
användning av planglas i smarta lösningar. Då gäller det i första hand lägenheter i
modulsystem, men i en del förstudier har man även tittat på andra byggnader. För
närvarande projekteras ett 6-vånings trähus som kommer att uppföras i Kalmar.
I och med Region Jönköpings läns engagemang i och finansiering till SHS ger vi
signalen att vi står bakom det som är SHS bärande idé - ökat träbaserat byggande
och inte enbart av hållbarhetsskäl.
Exempel på vårdbyggnationer i trä
Kirsi Janerö, Smart Housing Småland, Marie Johansson på LinnéUniversitetet och
RISE och Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet har givit oss exempel på
aktuella vårdbyggnationer i trä.
- Högteknologiskt äldreboende i Falun.
- Svenska Vårdfastigheter och andra har byggt och bygger äldre-, omsorgs- och
trygghetsboende på ett flertal platser i trä.
Enligt uppgifter från Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten i Kalmar
finns inga planer på att bygga sjukhus i trä idag.

Bygga i trä
Trä i byggnadsstommar
Trä är ett bra byggmaterial på rätt ställe och i rätt byggnad.
Limträ används med fördel som stomme i enplansbyggnader med stora
spännvidder som idrottshallar och publika anläggningar med plats för stora
balkkonstruktioner. En- och tvåplans bostadshus utförs med fördel i trä. Även
flerbostadshus med fler än två plan och kortare spännvidder går att utföra i trä.
Viktigt är att man vid byggnation av flerbostadshus i trä säkerställer att man inte
bygger in fukt i konstruktionen och att byggnationen sker i torrhet genom att först
bygga upp provisoriska tält som huset sedan byggs i. Byggnadstiden avgörs om
man producerar huset prefabricerat eller det är platsbyggt. Det finns både
prefabricerade betonghus och prefabricerade trähus. Med mindre spännvidder kan
trähus transporteras i moduler vilket ger en kortare byggtid på byggarbetsplatsen.
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Enplanshus och flerbostadshus i trä kan vara exempel på modulbyggande.
Prefabricerade hus med fria spännvidder över 9 m är svåra att transportera i
moduler. Istället är det då prefabricerade element av trä som används. Byggtiden
på arbetsplats förlängs och produktionskostnaden ökar jämfört med att bygga med
prefabricerade betongelement.
Flexibla och generella byggnader
Nya sjukhusbyggnader är komplexa och ska byggas flexibla och generella.
Byggnaderna ska ha en lång livsläng och tåla flera anpassningar och
ombyggnader under sin livstid för att möta framtidens sjukvård. Kravet att
sjukhus ska byggas flexibla och generella genererar stora spännvidder (9-12 m)
och bjälklag ska samtidigt tåla höga belastningar. Lokalerna i ett sjukhus ska vara
lätta att anpassa och bygga om för olika behov och verksamheter. Våtrum ska
kunna flyttas, utrymmen skall göras strålningssäkra från elektromagnetisk och
radioaktiv strålning. Vid tillbyggnad ska den nya byggnaden ansluta till befintliga
golv och våningshöjder i angränsande byggnader för att klara tillgänglighetskrav.
Byggnadens stommar ska tåla förändringar och ge plats för framtida installationer.

Risker och möjligheter
 Standardiserade lösningar saknas för träbyggnader i flera plan vilket kan vara
kostnadsdrivande
 Stora nedböjningar och svängningar i slanka konstruktioner av trä med stora
spännvidder är ett problem.
 Vissa typer av ljudproblem, som kan vara svåra att bygga bort, förekommer i
lätta stommar vilket är ett stort problem
 Vi har idag krav på installation av vattensprinkler i ny- och tillbyggnader eller
vid större ombyggnader. En utlöst vattensprinkler genererar en vattenskada
som måste saneras oavsett bjälklagsmaterial men kan vara förödande på
träbjälklag.
 För fasader i trä eller med större inslag av trä blir det kortare tid mellan
underhållsintervallen och kostnaden ökar.
En- och tvåplans administrationsbyggnader, skolbyggnader, bostäder,
hotellbyggnader, stallbyggnader byggs med fördel i trä då dessa kan ha korta
spännvidder eller utföras i ett plan. De tidigare stora trähusprojekten i Sverige
handlar om flerbostadshus och hotell i flera plan samt publika hallar i ett plan.

Information av professor Sven Thelandersson
I samband med regionstyrelsens sammanträde 2017-08-22 medverkade Sven
Thelandersson, professor i konstruktionstekning vid Lunds universitet med sina
reflektioner om att bygga med trä.
Han informerade om fördelar med byggande i trä som flexibilitet, miljövänligt,
låg vikt och möjlighet till god energiprestanda. Nyckelfrågor är bland annat
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brandsäkerhet, fuktsäkerhet, beständighet och underhållsbehov samt
fuktrelaterade deformation. I princip kan alla dessa frågor lösas, men trä ger
sannolikt inte optimalt helhetsresultat för alla typer av byggnationer.
Han avslutade med att säga:
Byggnation är en komplex verksamhet, särskilt för specialbyggnader av den typ
regionen ansvarar för. Se därför till att beställarverksamheten och deras konsulter
har högsta möjliga kompetens, är oberoende av särintressen, är öppen för alla
alternativ vad gäller byggsystem och har fokus på allmänintresset.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 200

Motion - Bygg miljö- och energismart - bygg i
trä
Diarienummer: RJL 2017/1722
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad med en komplettering av svaret att
Klimatrådet arbetar med en strategi , vilken sedan ska
behandlas i Region Jönköpings län.
Reservationer
Reservation Carina Ödebrink och Sibylla Jämting till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson Sibylla Jämting och Erik
Hugander, Miljöpartiet föreslår i motionen att: Region Jönköpings
län tar fram en träbyggnadsstrategi. Region Jönköpings län vid
varje nybyggnation undersöker möjligheten att bygga i trä.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-09-04
 Tjänsteskrivelse 2017-08-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14
 Motion 2016-05-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar att första att-satsen kan anses besvarad,
bifall till andra att-satsen. Instämmer i yrkandet gör Carina
Ödebrink.


Rune Backlund yrkar att motionen är besvarad med en
komplettering av att Klimatrådet arbetar med en strategi,
vilken sedan ska behandlas i Region Jönköpings län.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att arbetsutskottet bifaller Rune Backlunds yrkande.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

MOTIONSUNDERLAG
2017-08-30

RJL 2016/1722

Region Jönköpings län
Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Bygg miljö- och energismart bygg i trä
Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson Sibylla Jämting
och Erik Hugander, miljöpartiet lämnas information i ärendet till regionstyrelsens
arbetsutskott. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till
beslut.

Information i ärendet
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson Sibylla Jämting och Erik Hugander,
miljöpartiet föreslår i motionen att:
 Region Jönköpings län tar fram en träbyggnadsstrategi
 Region Jönköpings län vid varje nybyggnation undersöker möjligheten att
bygga i trä

Trä i byggnadsstommar
Trä är ett bra byggmaterial på rätt ställe och i rätt byggnad.
Limträ används med fördel som stomme i enplansbyggnader med stora
spännvidder som idrottshallar och publika anläggningar med plats för stora
balkkonstruktioner. En- och tvåplans bostadshus utförs med fördel i trä. Även
flerbostadshus med fler än två plan och kortare spännvidder går att utföra i trä.
Viktigt är att man vid byggnation av flerbostadshus i trä säkerställer att man inte
bygger in fukt i konstruktionen och att byggnationen sker i torrhet genom att först
bygga upp provisoriska tält som huset sedan byggs i. Byggnadstiden avgörs om
man producerar huset prefabricerat eller det är platsbyggt. Det finns både
prefabricerade betonghus och prefabricerade trähus. Med mindre spännvidder kan
trähus transporteras i moduler vilket ger en kortare byggtid på byggarbetsplatsen.
Enplanshus och flerbostadshus i trä kan vara exempel på modulbyggande.
Prefabricerade hus med fria spännvidder över 9 m är svåra att transportera i
moduler. Istället är det då prefabricerade element av trä som används. Byggtiden
på arbetsplats förlängs och produktionskostnaden ökar jämfört med att bygga med
prefabricerade betongelement.
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Flexibla och generella
Nya sjukhusbyggnader är komplexa och ska byggas flexibla och generella.
Byggnaderna ska ha en lång livsläng och tåla flera anpassningar och
ombyggnader under sin livstid för att möta framtidens sjukvård. Kravet att
sjukhus ska byggas flexibla och generella genererar stora spännvidder (9-12 m)
och bjälklag ska samtidigt tåla höga belastningar. Lokalerna i ett sjukhus ska vara
lätta att anpassa och bygga om för olika behov och verksamheter. Våtrum ska
kunna flyttas, utrymmen skall göras strålningssäkra från elektromagnetisk och
radioaktiv strålning. Vid tillbyggnad ska den nya byggnaden ansluta till befintliga
golv och våningshöjder i angränsande byggnader för att klara tillgänglighetskrav.
Byggnadens stommar ska tåla förändringar och ge plats för framtida installationer.

Risker och möjligheter
 Standardiserade lösningar saknas för träbyggnader i flera plan vilket kan vara
kostnadsdrivande
 Stora nedböjningar och svängningar i slanka konstruktioner av trä med stora
spännvidder är ett problem.
 Vissa typer av ljudproblem, som kan vara svåra att bygga bort, förekommer i
lätta stommar vilket är ett stort problem
 Vi har idag krav på installation av vattensprinkler i ny- och tillbyggnader eller
vid större ombyggnader. En utlöst vattensprinkler genererar en vattenskada
som måste saneras oavsett bjälklagsmaterial men kan vara förödande på
träbjälklag.
 För fasader i trä eller med större inslag av trä blir det kortare tid mellan
underhållsintervallen och kostnaden ökar.
En- och tvåplans administrationsbyggnader, skolbyggnader, bostäder,
hotellbyggnader, stallbyggnader byggs med fördel i trä då dessa kan ha korta
spännvidder eller utföras i ett plan. De tidigare stora trähusprojekten i Sverige
handlar om flerbostadshus och hotell i flera plan samt publika hallar i ett plan.
Enligt uppgifter från Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten i Kalmar
finns inga planer på att bygga sjukhus i trä idag.

Information av professor Sven Thelandersson
I samband med regionstyrelsens sammanträde 2017-08-22 medverkade Sven
Thelandersson, professor i konstruktionstekning vid Lunds universitet med sina
reflektioner om att bygga med trä.
Han informerade om fördelar med byggande i trä som flexibilitet, miljövänligt,
låg vikt och möjlighet till god energiprestanda. Nyckelfrågor är bland annat
brandsäkerhet, fuktsäkerhet, beständighet och underhållsbehov samt
fuktrelaterade deformation. I princip kan alla dessa frågor lösas, men trä ger
sannolikt inte optimalt helhetsresultat för alla typer av byggnationer.
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Han avslutade med att säga:
Byggnation är en komplex verksamhet, särskilt för specialbyggnader av den typ
regionen ansvarar för. Se därför till att beställarverksamheten och deras konsulter
har högsta möjliga kompetens, är oberoende av särintressen, är öppen för alla
alternativ vad gäller byggsystem och har fokus på allmänintresset.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 174-192
Tid:

2016-11-14, kl: 13:00-17:05

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 184

Motion – Bygg miljö- och energismart – bygg i
trä – motionsunderlag
Diarienummer: RJL 2016/1722
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 föreslår att man i motionsunderlaget tar in ytterligare
kunskap från exempelvis Träcentrum, Linnéuniversitetet
samt från Smart Housing.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist, Kajsa
Carlsson (MP), Sibylla Jämting (MP) Erik Hugander (MP)
lämnas information i ärendet till regionstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2016-10-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordqvist föreslår att ytterligare kunskap inom området
inhämtas via Träcentrum, Linnéuniversitetet samt Smart
Housing.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 174-192
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

2016-11-14, kl: 13:00-17:05

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 198

Motion – Högre ersättning för att jobba
inom primärvården i stället för hyrläkare
Diarienummer: RJL 2017/1679
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad.
Reservationer
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna har inkommit med
motionen: Högre ersättning för att jobba i primärvården i stället
för hyrläkare. Förslaget till regionfullmäktige var att avslå
motionen. Regionfullmäktige återremitterade motionen för att
beredas ytterligare med en omvärldsbevakning hur andra regioner
och landsting gör, initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan,
samt vad kan Regionen göra för att stimulera detta utifrån de
kollektivavtal vi har idag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-01-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2016-11-29
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22
 Tjänsteskrivelse 2017-11-15
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14
 Motion 2016-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar att man kompletterar svaret med delar ur
den rödgröna budgeten avseende kompetensförsörjningsstrategi.
I ovanstående instämmer Sibylla Jämting.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och
finner att man beslutar att motionen ska vara besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Region Jönköpings län
Avsändare
Regionfullmäktige

Motion – Högre ersättning för att jobba
inom primärvården i stället för
hyrläkare
Förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige


Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna har inkommit med motionen: Högre
ersättning för att jobba i primärvården i stället för hyrläkare. Förslaget till
regionfullmäktige var att avslå motionen. Regionfullmäktige återremitterade
motionen för att beredas ytterligare med en omvärldsbevakning hur andra regioner
och landsting gör, initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan, samt vad kan
Regionen göra för att stimulera detta utifrån de kollektivavtal vi har idag.
Komplettering är gjord.

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta att:


Samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra förvaltningar än
primärvården erbjuds arbete på en vårdcentral utifrån
bemanningssituationen. För det får de 175 procent av sin timlön samt
reseersättning och traktamenten.

Region Jönköping län har sedan 2000 ett lokalt kollektivavtal med
Läkarföreningen om ersättningsregler för läkare som på jourkompledig tid arbetar
på annan klinik med vakansproblematik. Ersättningen är 150 procent av timlönen
och vänder sig till läkare inom den egna specialiteten. Det är inte tillämpligt med
tjänstgöring som sträcker sig utöver den aktuella specialistkompetensen. Villkoren
har dock haft liten effekt på bemanningen och tagits i anspråk i ringa omfattning.
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Regionstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med handlingsplan för
att begränsa beroende av hyrläkare. I december 2015 kompletterades beslutet med
en plan för utfasning. Detta arbete pågår med en kontinuerlig avrapportering till
nämnden för Folkhälsa och sjukvård och Regionstyrelsen. På nationell nivå pågår
också en samling kring att bli oberoende av bemanningsföretag där
landsting/regioner samarbetar kring olika åtgärder.

Komplettering
Frågan har behandlats tillsammans med Läkarföreningens representanter.
Läkarförening framför vikten av att specialistkompetensen används inom den
verksamhet som den avser och är tveksamma till effekten på bemanning
oberoende av ersättningsnivån. Läkare använder i större utsträckning än tidigare
kompledighet för återhämtning och vila.
Kontakter med Sydöstra sjukvårdsregionen har också bekräftat att effekten
uteblivit vid ändrade ersättningsnivåer. Kalmar läns landsting hade ett liknande
beslut för 2016 som inte förnyades 2017.
Det nationella samarbetet för oberoende av bemanningsföretag har intensifierats
under 2017. Regionstyrelsen fattade i juni 2017 beslut om en handlingsplan för att
uppnå oberoende av bemanningsföretag och beslutade samtidigt att utöka med 10
AT-tjänster.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ami Andersson
t f HR-direktör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid:

2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 13

Återremiss av motioner
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
1. Föreslår regionstyrelsen återremittera motion:
Förebyggande insatser för äldre – erbjud fria halkskydd
till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för
komplettering enligt regionfullmäktiges beslut.
2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera
beslutsunderlaget till motionen: Högre ersättning för att
jobba inom primärvården istället för hyrläkare, enligt
regionfullmäktiges beslut.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
tilläggsförslag vad gäller komplettering av motion: Högre
ersättning för att jobba inom primärvården istället för
hyrläkare.
Sammanfattning
Ovan noterade motioner har återremitterats av regionfullmäktige
för komplettering.
Beslutsunderlag
 Regionfullmäktiges beslut daterat 2016-11-29
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar på att även en kartläggning genomförs
kring bemanning och aktuella behov inför komplettering av
motion: Högre ersättning för att jobba inom primärvården
istället för hyrläkare.
Rune Backlund yrkar bifall till att motion: Förebyggande
insatser för äldre – erbjud fria halkskydd, lämnas till Nämnden
Folkhälsa och sjukvård för komplettering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marcus Eskdahls
tilläggsförlag och finner att arbetsutskottet avslår detta.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid:

2017-01-17, kl 09:00-14:05

Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 117-136
Tid:

2016-11-29, kl 09:00-18:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 131

Motion – Högre ersättning för att jobba inom
primärvården istället för hyrläkare
Diarienummer: RJL 2016/1679
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
 Att motionen återremitteras för att beredas ytterligare med en
omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör,
initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan, samt vad kan
Regionen göra för att stimulera detta utifrån de kollektivavtal
vi har idag.
Reservationer
Socialdemokraterna till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna,
som föreslår att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra
förvaltningar än primärvården erbjuds arbete utifrån
bemanningssituationen med 175 % av sin timlön samt reseersättning
och traktamenten.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22
 Motionsunderlag 2016-10-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
I detta yrkande instämmer Emelie Walfridsson.
Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och föreslår att motionen
återemitteras mot bakgrund av en undermålig och oseriös hantering.
Yrkar att motionen bereds ytterligare med att det görs en
omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, initiera en
dialog med Läkarförbundet, samt vad kan Regionen göra för att
stimulera detta utifrån de kollektivavtal vi har idag.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 117-136
Tid:

2016-11-29, kl 09:00-18:20

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner efter votering,
JA (43) för behandling vid dagens sammanträde, NEJ (34) för
återremiss – (4 ledamöter är frånvarande) att regionfullmäktige
beslutar återremittera motionen i enlighet med Carina Ödebrinks
yrkande eftersom det räcker med att en tredjedel av ledamöterna röstar
för återremiss.
Bilaga 6: Voteringslista 5
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – personal

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén, M
Ordförande
Ordd
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Linnea Andersson, C

Evaggelos Tottas, S

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 117-136
Tid:

2016-11-29, kl 09:00-18:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§ 132

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2016/3517
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner.
Sammanfattning
Föreligger redovisning enligt bilaga över icke slutbehandlade
motioner.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22
 Tjänsteskrivelse 2016-11-02.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Hans Rocén, M
Ordförande
Ordd
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Linnea Andersson, C

Evaggelos Tottas, S

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 154-174
Tid:

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 164

Motion – Högre ersättning för att jobba inom
primärvården istället för hyrläkare
Diarienummer: RJL 2016/1679
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Att motionen avslås.
Reservationer
Socialdemokraterna till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna,
som föreslår att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra
förvaltningar än primärvården erbjuds arbete utifrån
bemanningssituationen med 175 % av sin timlön samt reseersättning och
traktamenten.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2016-10-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och föreslår att motionen
återemitteras och bereds ytterligare med att det görs en
omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, initiera en
dialog med Läkarförbundet samt vad kan Regionen göra för att stimulera
detta utifrån de kollektivavtal vi har idag.
Om motionen inte återremitteras bifall till densamma.
Ordförande och Maria Frisk yrkar avslag på Carina Ödebrinks yrkande
och föreslår att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 154-174
Tid:

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till att ärendet avgörs idag röstar: Samuel Godrén, Rune
Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin
Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till att ärendet återremitteras röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica
Nordquist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställer proposition på yrkande om avslag eller bifall där
styrelsen beslutar att motionen avslås.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till att motionen avslås röstar: Samuel Godrén, Rune
Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin
Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till motionen röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Mikael Ekvall och
Carina Ödebrink.
Avstår gör Annica Nordquist.
Styrelsen beslutar att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande

Annica Nordqvist

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 154-174
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

2016-11-22, kl 13:00-16:45
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Region Jönköpings län
Avsändare
Regionfullmäktige

Motion – Högre ersättning för att jobba
inom primärvården i stället för
hyrläkare
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna har inkommit med motionen: Högre
ersättning för att jobba i primärvården i stället för hyrläkare. Förslaget är att avslå
motionen.

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta att:


Samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra förvaltningar än
primärvården erbjuds arbete på en vårdcentral utifrån
bemanningssituationen. För det får de 175 procent av sin timlön samt
reseersättning och traktamenten.

Region Jönköping län har sedan 2000 ett lokalt kollektivavtal med
Läkarföreningen om ersättningsregler för läkare som på jourkompledig tid arbetar
på annan klinik med vakansproblematik. Ersättningen är 150 procent av timlönen
och vänder sig till läkare inom den egna specialiteten. Det är inte tillämpligt med
tjänstgöring som sträcker sig utöver den aktuella specialistkompetensen. Villkoren
har dock haft liten effekt på bemanningen och tagits i anspråk i ringa omfattning.
Regionstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med handlingsplan för
att begränsa beroende av hyrläkare. I december 2015 kompletterades beslutet med
en plan för utfasning. Detta arbete pågår med en kontinuerlig avrapportering till
nämnden för Folkhälsa och sjukvård och Regionstyrelsen. På nationell nivå pågår
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också en samling kring att bli oberoende av bemanningsföretag där
landsting/regioner samarbetar kring olika åtgärder.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Anders Liif
HR-direktör

2017-11-14
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Region Jönköpings län
Regionfullmäktige

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
RJL2016/347
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, Miljöpartiet har inkommit med motionen:
Mindre kött och bättre kött – för klimatet hälsan och miljön. Förslaget är att
motionen är besvarad.

Information i ärendet
Sibylla Jämting och Erik Hugander, Miljöpartiet föreslår i motionen RJL2016/347
att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden animalisk mat som
serveras i regionens verksamheter skall minskas med minst 20% till 2020 i
syfte att minska matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.


Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid upphandling av kött
och mejeriprodukter att de krav på miljöskydd och djurhänsyn som svensk
lagstiftning kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.

Kostens påverkan på hälsan
Livsmedelsverkets genomgång av aktuell vetenskaplig litteratur visar tydlig
evidens för samband mellan konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter som
uppgår till mer än 500 gram per vecka, och ökad risk för tjock- och
ändtarmscancer. Studier har även påvisat ett samband mellan konsumtion av rött
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kött och/eller charkuteriprodukter och andra former av cancer i t.ex.
bukspottskörtel, lever, lunga, matstrupe och bröstkörtel. Obehandlat kött från
kyckling, kalkon och andra fågelarter har inte visat sig öka risken för cancer.
Att minska köttkonsumtionen (till 500 g/v) och utesluta charkprodukter ger inte
några negativa näringsmässiga konsekvenser för den friska befolkningen.
Ytterligare minskning av konsumtion av rött kött kan leda till att behovet av
specifika näringsämnen, som till exempel järn, zink och selen inte tillgodoses.
Detta gäller särskilt barn och kvinnor i fertil ålder. En väl sammansatt kost utan
rött kött kan dock tillgodose näringsbehovet även i dessa grupper. Att begränsa
konsumtionen av rött kött och charkuteriprodukter innebär stora fördelar för
folkhälsan och miljön särskilt om man ersätter köttet med grönsaker, rotfrukter
eller baljväxter.
Ohälsosamma matvanor är den faktor som bidrar till mest sjukdom och ohälsa i
Sverige enligt den senast rapporten från Institute of Health Metrics (IHME) och
har framför allt betydelse när det gäller hjärtkärlsjukdomar, cancer och diabetes
typ 2.
- Risken för förtida död med ökande konsumtion av rött kött och processat kött
(charkprodukter). Med stigande konsumtion av rött kött upp till 170 gram per dag
ökar risken med 35%. Med stigande konsumtion av processat kött upp till 200
gram per dag ökar risken med 60%.
- Ökad konsumtion av frukt, grönsaker och baljväxter leder tvärtom till minskad
risk för förtida död. Ökad konsumtion av baljväxter upp till 150 gram per dag
minskar risken med 16%. Ökad konsumtion av grönsaker upp till 300 gram per
dag minskar risken med 11%. Ökad konsumtion av frukt upp till 250-300 gram
per dag minskar risken med 10%
Det finns mycket som talar för en minskning av rött kött och processat kött samt
ökat intag av baljväxter, frukt och grönsaker både för den som är frisk och för den
som är sjuk. Detta är klart visat för t.ex. patienter med diabetes eller
hjärtkärlsjukdom. Det finns också studier som pekar på att patienter med cancer
kan förbättra prognosen genom att äta mer hälsosamt.
Sammanfattningsvis finns det stora fördelar att öka konsumtionen av baljväxter,
frukt och grönsaker på bekostnad av rött kött och processat kött såväl för patienter
som invånare och personal. Det kan också finnas en potential med
hälsopedagogiska fördelar att introducera en hälsosam mat i samband med att
patienten vårdas på sjukhus.

Patienters näringsbehov
Cirka 60 % av Region Jönköpings läns köksverksamhet är mat till patienter och då

behöver särskilda avvägningar göras.
För att patienten ska få i sig 25 g protein av kyckling krävs ca 100 g tillagad
kyckling, cirka 1 kycklingfilé. Om vi skulle ersätta den proteinmängden med
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bönor måste patienten äta 300 g kokta bönor eller 220 g kokta sojabönor, mer än
dubbel portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.
Vid sjukdom är kväveförlusterna större, än när man är frisk och patienten behöver
mer fullvärdigt protein för att öka läkeprocessen.
Kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter har redan minskats. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten. Patientens aptit är ofta dålig.
För patienter måste maten utformas så att de näringsämnen som patienten
behöver, ryms i en mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd (portion)
mat som serveras personal och anhöriga.

Mål i program för hållbar utveckling
Samtliga produktionskök på sjukhusen är KRAV-certifierade. I våra
livsmedelsupphandlingar ställs höga miljö- och djurskyddskrav. Krav ställs även
på antibiotikafria livsmedel. Kommande upphandlingar kommer att ske i enlighet
med målsättningar i vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 som bland
annat anger följande:


2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt,
gris, lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.

Aktivt arbete pågår med fler vegetariska alternativ i våra personalrestauranger.
Detta för att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider. Enligt vårt
program för hållbar utveckling har vi följande mål gällande vegetariska portioner:


Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent
till 2020 jämfört med 2015.

Köttanvändning i Region Jönköpings län
Köttanvändningen är ett område med avsaknad av bra statistik bakåt för regionens
del. Det saknas även öppna jämförelser med andra offentliga verksamheter.
Dessutom är det en snårskog när det gäller vad det är vi menar och mäter när vi
pratar om kött (oberett kött, förädlade produkter, hel- och halvfabrikat, inkl/exkl
fågel m m). Därmed är det ett krävande område att få fram bra underlag kring.
Det vi har är tre år av fullständiga uppgifter kring våra livsmedelsinköp, inklusive
uppgifter om mängder, genom livsmedelsdatabasen Hantera.
Resultat: andelen kött och chark är relativt konstant på 8 % mätt i antal kg
(100 000 kg av ca 1 250 000 kg).
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Jämförelse med andra regioner/landsting
En särskilt framtagen jämförelse mellan Region Jönköpings län och andra
landsting/regioner (samtliga landsting/regioner som liksom RJL använder sig
livsmedelsdatabasen Hantera: Skåne, Jönköping, Kalmar, Södermanland,
Stockholm och Norrbotten) har tagits fram. Av jämförelsen baserad på uppgifter
från 2016 kan vi utläsa följande:


Region Jönköpings län ligger något högre för kött och chark då denna
andel uppgår till 8,2 % jämfört med snittet på 7,1 %.



Region Jönköpings län ligger något högre för fisk och skaldjur då denna
andel uppgår till 3,3 % jämfört med snittet på 2,7 %.



Region Jönköpings län ligger lägre vad gäller inköpt färdigmat/hel- och
halvfabrikat då denna andel uppgår till 3,0 % jämfört med snittet 4,6 %.
Den lägre andelen hel- och halvfabrikat i Region Jönköpings län speglar
ambitionen att tillaga en hög andel av maten från grunden.



Summeras dessa tre livsmedelsgrupper (Kött och chark, Fisk och skaldjur
samt Färdigmat/hel- och halvfabrikat) så ligger Region Jönköpings län på
samma nivå som övriga landsting/regioner (14,5%).



När det gäller mejeriprodukter och ägg så ligger Region Jönköpings län på
26,1 %, en lägre nivå än genomsnittet på 28,0%.



Även värt att notera är den högre andelen av inköpta vegetabilier i Region
Jönköpings län (baljväxter och frö, frukt och bär, grönsaker och potatis)
som Jönköping/RJL uppvisar, med 33,3 % mot genomsnittliga 29,1%.

Pågående arbete
Vi arbetar framförallt med att öka andelen vegetabilier/vegetariska alternativ. Det
gäller framförallt i restaurangerna men vi har också sett en ökning inom
patientmåltiderna. Under vecka 45 2017 är temat i de tre sjukhusrestaurangerna
Mindre kött – lika gott – lika mätt, för att uppmärksamma mat som är bra för
hälsan, är resurseffektivt och gynnar miljön genom lägre utsläpp av koldioxid.
Primära inriktningen för våra kök har sedan många år tillbaka varit att laga maten
från grunden, d.v.s. att vi ska minska inköpen av hel- och halvfabrikat. Vi kan
utläsa ur statistiken att mängden hel- och halvfabrikat inte ökat när inköpen ökat i
övrigt. Det handlar om att hålla nere kostnaderna, öka spårbarheten och säkerställa
kvaliteten på maten.
Köttanvändningen har stått i fokus genom att man inom regionen arbetat med
SMART-konceptet: S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel "tomma
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kalorier", A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T =
Transportsnålt. Användningen av kött och chark har också prövats och hållits nere
till följd av prisökningar.
När det gäller målet kring vegetarisk mat ser det bra ut.
19,2 % av serverade portioner i våra restauranger är vegetariska.
Målet är en ökning med 5 % under programperioden. Vårt utgångsläge 2015
bedömdes vara 5 % vegetariska portioner.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 199

Motion – Mindre kött och bättre kött –för
klimatet hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2017/347
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad med tillägg i svaret av redovisning
kring utvecklingen inom området för 2017.
Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i
motionen att: Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i regionens verksamheter skall
minskas med minst 20% till 2020 i syfte att minska matens
klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan. Region Jönköpings län ställer som minimikrav
vid upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver av de
svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag LPR 2017-09-14
 Protokollsutdrag LFF 2017-09-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-16
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-03-07
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-02-20
 Tjänsteskrivelse 2017-02-13
 Motion 2016-02-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting och Rune Backlund yrkar att motionen anses
besvarad med ett tillägg där man redovisar utvecklingen inom
området för 2017.
Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller yrkandet från Sibylla Jämting och Rune
Backlund.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 22-35
Tid:

2017-09-14, kl 13:00-15:40

Plats:

Konferensrum Iris, Värnamo sjukhus

§ 28

Remiss – Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL2016/347
Beslut
Länspensionärsrådet



Överlämnar inkomna svar från RMPG, PRO och SPF till
regionstyrelsens arbetsutskott.

Information i ärendet

Regionstyrelsens Arbetsutskott önskar synpunkter från bland
annat LPR på Motion – Mindre kött och bättre kött – för klimatet,
hälsa och miljö.
Synpunkter har lämnats från RPG, PRO och SPF enligt nedan:
Synpunkter från Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG,
RPG har tagit del av motionen ”Mindre kött och bättre kött – för
klimat, hälsa och miljö” samt handling och protokoll från
Regionens arbetsutskotts behandling av ärendet.
Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter och vill framföra
följande:
 För att motivera mindre köttanvändning redovisar
motionärerna en rad statistiska uppgifter utan att i något
fall redovisa från vilka källor uppgifterna hämtats. Man
jämför köttproduktionens miljöpåverkan med
transportnäringens miljöpåverkan på ett ganska förenklat
sätt. Vår uppfattning är att sådana jämförelser är mer
komplicerade än så.
 Vi anser att Region Jönköpings läns ”Mål i program för
hållbar utveckling” är relevanta och rimliga.
 Vi rekommenderar att motionens första att-sats avslås.
 Vi anser att Region Jönköpings län i första hand ska köpa
svenskproducerade matvaror. Det bör vara grundpolicy
även om kostnaden kan vara något högre. Ska avvikelse
göras från denna grundpolicy bör, som motionen framför,
”minimikravet vid upphandling av kött och
mejeriprodukter vara att de krav på miljöskydd och

PROTOKOLL
UTDRAG

Länspensionärsrådet (LPR) §§ 22-35
Tid:

2017-09-14, kl 13:00-15:40



djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver svenska
producenter är uppfyllda”.
Vi rekommenderar att motionens andra att-sats tillstyrks.

PRO Jönköpings län
Motion från Miljöpartiet de gröna.
“Mindre kött - för klimatet, hälsan och miljön”
Vi har tagit del av motionen och lämnar följande synpunkter.
Diskussion pågår hur vi ska värna vår miljö för framtida
generationer.
Dags att ändra våra matvanor som motionen påtalar.
Viktigt att vi värnar det svenska jordbruket som ser till att hålla
landskapet öppet för bete och ängsmark.
Viktigt att patienternas näringsbehov tillgodoses.
SPF har inga synpunkter på remissen.
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Jimmy Ekström

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Solveig Löfdahl

2017-09-18
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF
Mattias Ingeson
Maria List-Slotte

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Mindre kött och bättre kött –
för klimatet, hälsan och miljön (RJL
2016/347)
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, har beretts möjligheten att lämna
synpunkter på motion mindre kött och bättre kött – för klimatet, hälsan och
miljön. Länsrådet tackar för förtroendet.
LFF ställer sig bakom Regionens svar enligt tjänsteskrivelse/underlag 2017-0516. Då stor del av Region Jönköpings läns köksverksamhet berör mat till patienter
som under kortare eller längre period vistas på sjukhus, är det viktigt att
välmående och möjlighet till läkning och tillfrisknande beaktas.

LÄNSRÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Mattias Ingeson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

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

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 97

Motion – Mindre kött och bättre kött – för
klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2016/347
Beslut
 Ärendet återremitteras för komplettering.
 Ärendet remitteras till Länsrådet för funktionsnedsättning
och Länspensionärsrådet för synpunkter.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting och Erik
Hugander, Miljöpartiet lämnas information i ärendet.
I motionen föreslås att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i regionens verksamheter
skall minskas med minst 20 % till 2020 i syfte att minska
matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.
 Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid
upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning
kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-03-07
 Tjänsteskrivelse/underlag 2017-05-16, 2017-02-13
 Motion 2016-02-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar på att underlaget ger en bättre belysning
av folkhälsa, klimat och miljö.
Carina Ödebrink föreslår initialt att första att-satsen är besvarad
och andra att-satsen bifallen. Föreslår härefter att motionen kan
remitteras till Länsrådet för funktionshinder samt
Länspensionärsrådet.
Ordföranden föreslår initialt att första att-satsen avslås, att andra
att-satsen är besvarad med hänvisning till att detta finns med i

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid:

2017-05-23, kl 09:00-16:50
Regionens Hållbarhetsprogram.
I ordförandes förslag instämmer Rune Backlund.
Beslutsgång
Arbetsutskottet beslutar efter diskussion enhälligt att
återremittera ärendet och remittera motionen till Länsrådet för
funktionsnedsättning samt Länspensionärsrådet.
Beslutet skickas till
Regionledningskansliet - kansliavdelningen
Länsrådet för funktionsnedsättning
Länspensionärsrådet

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 46-59
Tid:

2017-03-07, kl 09:00-12:20

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 54

Beredning av motion – Mindre kött och bättre
kött – för klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2016/347
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ytterligare underlag
tas fram för att bereda och besvara motionens att-satser såsom
underlag kring omvärlds- och folkhälsoaspekter. Framförs även
att det är viktigt att miljöansvariga deltar i beredningen.
Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i
motionen RJL2016/347 att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i Regionens verksamheter
skall minskas med minst 20% till 2020 i syfte att minska
matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.
 Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid
upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning
kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse/underlag 2017-02-13
 Motion 2016-02-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar på att när motioner anmäls för beredning
ska arbetsutskottet först ta ställning till hur motionen ska
beredas och vilka underlag som ska tas fram.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 46-59
Tid:

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-03-07, kl 09:00-12:20

2017-05-16

RJL2016/347

Region Jönköpings län
Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
RJL2016/347
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet
lämnas information i ärendet. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i motionen RJL2016/347
att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden animalisk mat som
serveras i regionens verksamheter skall minskas med minst 20% till 2020 i
syfte att minska matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.


Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid upphandling av kött
och mejeriprodukter att de krav på miljöskydd och djurhänsyn som svensk
lagstiftning kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.

Patienters näringsbehov
Cirka 60 % av Region Jönköpings läns köksverksamhet är mat till patienter. Där är
det svårt att dra ner på mejeri och animaliska produkter.
För att patienten ska få i sig 25 g protein av kyckling krävs ca 100 g tillagad
kyckling, cirka 1 kycklingfilé. Om vi skulle ersätta den proteinmängden med
bönor måste patienten äta 300 g kokta bönor eller 220 g kokta sojabönor, mer än
dubbel portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.
Vid sjukdom är kväveförlusterna större, än när man är frisk och patienten behöver
mer fullvärdigt protein för att öka läkeprocessen.

2017-05-16

RJL2016/347

Kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter har redan minskats. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten.
Patientens aptit är ofta dålig. Maten måste utformas så att de näringsämnen som
patienten behöver, ryms i en mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd
(portion) mat som serveras personal och anhöriga.
Mål i program för hållbar utveckling
Samtliga produktionskök på sjukhusen är KRAV-certifierade. I våra
livsmedelsupphandlingar ställs höga miljö- och djurskyddskrav. Krav ställs även
på antibiotikafria livsmedel. Kommande upphandlingar kommer att ske i enlighet
med målsättningar i vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 som bland
annat anger följande:


2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt,
gris, lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.

Aktivt arbete pågår med fler vegetariska alternativ i våra personalrestauranger.
Detta för att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider. Enligt vårt
program för hållbar utveckling har vi följande mål gällande vegetariska portioner:


Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent
till 2020 jämfört med 2015.

Köttanvändning i Region Jönköpings län
Köttanvändningen är ett område med avsaknad av bra statistik bakåt för regionens
del. Det saknas även öppna jämförelser med andra offentliga verksamheter.
Dessutom är det en snårskog när det gäller vad det är vi menar och mäter när vi
pratar om kött (oberett kött, förädlade produkter, hel- och halvfabrikat, inkl/exkl
fågel m m). Därmed är det ett krävande område att få fram bra underlag kring.
Det vi har är tre år av fullständiga uppgifter kring våra livsmedelsinköp, inklusive
uppgifter om mängder, genom livsmedelsdatabasen Hantera.
Resultat: andelen kött och chark är relativt konstant på 8 % mätt i antal kg
(100 000 kg av ca 1 250 000 kg).

2017-05-16
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Jämförelse med andra regioner/landsting
En särskilt framtagen jämförelse mellan Region Jönköpings län och andra
landsting/regioner (samtliga landsting/regioner som liksom RJL använder sig
livsmedelsdatabasen Hantera: Skåne, Jönköping, Kalmar, Södermanland,
Stockholm och Norrbotten) har tagits fram. Av jämförelsen baserad på uppgifter
från 2016 kan vi utläsa följande:


Region Jönköpings län ligger något högre för kött och chark då denna
andel uppgår till 8,2 % jämfört med snittet på 7,1 %.



Region Jönköpings län ligger något högre för fisk och skaldjur då denna
andel uppgår till 3,3 % jämfört med snittet på 2,7 %.



Region Jönköpings län ligger lägre vad gäller inköpt färdigmat/hel- och
halvfabrikat då denna andel uppgår till 3,0 % jämfört med snittet 4,6 %.
Den lägre andelen hel- och halvfabrikat i Region Jönköpings län speglar
ambitionen att tillaga en hög andel av maten från grunden.



Summeras dessa tre livsmedelsgrupper (Kött och chark, Fisk och skaldjur
samt Färdigmat/hel- och halvfabrikat) så ligger Region Jönköpings län på
samma nivå som övriga landsting/regioner (14,5%).



När det gäller mejeriprodukter och ägg så ligger Region Jönköpings län på
26,1 %, en lägre nivå än genomsnittet på 28,0%.



Även värt att notera är den högre andelen av inköpta vegetabilier i Region
Jönköpings län (baljväxter och frö, frukt och bär, grönsaker och potatis)
som Jönköping/RJL uppvisar, med 33,3 % mot genomsnittliga 29,1%.

Övrigt
Vi arbetar framförallt med att öka andelen vegetabilier/vegetariska alternativ. Det
gäller framförallt i restaurangerna men vi har också sett en ökning inom
patientmåltiderna.
Primära inriktningen för våra kök har sedan många år tillbaka varit att laga maten
från grunden, dvs att vi ska minska inköpen av hel- och halvfabrikat. Vi kan utläsa
ur statistiken att mängden hel- och halvfabrikat inte ökat när inköpen ökat i övrigt.
Det handlar om att hålla nere kostnaderna, öka spårbarheten och säkerställa
kvaliteten på maten.
Köttanvändningen har stått i fokus genom att man inom regionen arbetat med
SMART-konceptet: S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel "tomma
kalorier", A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T =
Transportsnålt. Användningen av kött och chark har också prövats och hållits nere
till följd av prisökningar.

2017-05-16
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REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

2017-04-21

RJL 2016/347

Region Jönköpings län
Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet
lämnas information i ärendet. Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott
skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting och Erik Hugander, miljöpartiet föreslår i motionen att:
 Region Jönköpings län antar målet att mängden animalisk mat som
serveras i regionens verksamheter skall minskas med minst 20 % till 2020
i syfte att minska matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.


Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid upphandling av kött
och mejeriprodukter att de krav på miljöskydd och djurhänsyn som svensk
lagstiftning kräver av de svenska producenterna är uppfyllda.

Patienters näringsbehov
Cirka 60 % av Region Jönköpings läns köksverksamhet är mat till patienter. Där är

det svårt att dra ner på mejeri och animaliska produkter.
För att patienten ska få i sig 25 g protein av kyckling krävs ca 100 g tillagad
kyckling, cirka 1 kycklingfilé. Om vi skulle ersätta den proteinmängden med
bönor måste patienten äta 300 g kokta bönor eller 220 g kokta sojabönor, mer än
dubbel portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.
Vid sjukdom är kväveförlusterna större, än när man är frisk och patienten behöver
mer fullvärdigt protein för att öka läkeprocessen.
Kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter har redan minskats. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten.

2017-04-21
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Patientens aptit är ofta dålig. Maten måste utformas så att de näringsämnen som
patienten behöver, ryms i en mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd
(portion) mat som serveras personal och anhöriga.

Mål i program för hållbar utveckling
Samtliga produktionskök på sjukhusen är KRAV-certifierade. I våra
livsmedelsupphandlingar ställs höga miljö- och djurskyddskrav. Krav ställs även
på antibiotikafria livsmedel. Kommande upphandlingar kommer att ske i enlighet
med målsättningar i vårt program för hållbar utveckling 2017-2020 som bland
annat anger följande:


2020 ska minst 95 procent av livsmedelsgrupperna oberett kött (från nöt,
gris, lamm och kyckling), mjölk och ägg vara producerade i enlighet med
krav motsvarande svensk lagstiftning inom djuromsorg.

Aktivt arbete pågår med fler vegetariska alternativ i våra personalrestauranger.
Detta för att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider. Enligt vårt
program för hållbar utveckling har vi följande mål gällande vegetariska portioner:


Andelen vegetariska portioner i våra restauranger ska öka med 5 procent
till 2020 jämfört med 2015.

Köttanvändning i Region Jönköpings län
Köttanvändningen är ett område med avsaknad av bra statistik bakåt för regionens
del. Det saknas även öppna jämförelser med andra offentliga verksamheter.
Dessutom är det en snårskog när det gäller vad det är vi menar och mäter när vi
pratar om kött (oberett kött, förädlade produkter, hel- och halvfabrikat, inkl/exkl
fågel m m). Därmed är det ett krävande område att få fram bra underlag kring.
Det vi har är tre år av fullständiga uppgifter kring våra livsmedelsinköp, inklusive
uppgifter om mängder, genom livsmedelsdatabasen Hantera.
Resultat: andelen kött och chark är relativt konstant på 8 % mätt i antal kg
(100 000 kg av ca 1 250 000 kg).

Jämförelse med andra regioner/landsting
En särskilt framtagen jämförelse mellan Region Jönköpings län och andra
landsting/regioner (samtliga landsting/regioner som liksom RJL använder sig
livsmedelsdatabasen Hantera: Skåne, Jönköping, Kalmar, Södermanland,
Stockholm och Norrbotten) har tagits fram. Av jämförelsen baserad på uppgifter
från 2016 kan vi utläsa följande:
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Region Jönköpings län ligger något högre för kött och chark då denna
andel uppgår till 8,2 % jämfört med snittet på 7,1 %.



Region Jönköpings län ligger något högre för fisk och skaldjur då denna
andel uppgår till 3,3 % jämfört med snittet på 2,7 %.



Region Jönköpings län ligger lägre vad gäller inköpt färdigmat/hel- och
halvfabrikat då denna andel uppgår till 3,0 % jämfört med snittet 4,6 %.
Den lägre andelen hel- och halvfabrikat i Region Jönköpings län speglar
ambitionen att tillaga en hög andel av maten från grunden.



Summeras dessa tre livsmedelsgrupper (Kött och chark, Fisk och skaldjur
samt Färdigmat/hel- och halvfabrikat) så ligger Region Jönköpings län på
samma nivå som övriga landsting/regioner (14,5%).



När det gäller mejeriprodukter och ägg så ligger Region Jönköpings län på
26,1 %, en lägre nivå än genomsnittet på 28,0%.



Även värt att notera är den högre andelen av inköpta vegetabilier i Region
Jönköpings län (baljväxter och frö, frukt och bär, grönsaker och potatis)
som Jönköping/RJL uppvisar, med 33,3 % mot genomsnittliga 29,1%.

Övrigt
Vi arbetar framförallt med att öka andelen vegetabilier/vegetariska alternativ. Det
gäller framförallt i restaurangerna men vi har också sett en ökning inom
patientmåltiderna.
Primära inriktningen för våra kök har sedan många år tillbaka varit att laga maten
från grunden, dvs att vi ska minska inköpen av hel- och halvfabrikat. Vi kan utläsa
ur statistiken att mängden hel- och halvfabrikat inte ökat när inköpen ökat i övrigt.
Det handlar om att hålla nere kostnaderna, öka spårbarheten och säkerställa
kvaliteten på maten.
Köttanvändningen har stått i fokus genom att man inom regionen arbetat med
SMART-konceptet: S = Större andel vegetabilier, M = Mindre andel "tomma
kalorier", A = Andelen ekologiskt ökar, R = Rätt kött och grönsaker, T =
Transportsnålt. Detta har dock inte varit drivet från politiskt håll. Användningen
av kött och chark har också prövats och hållits nere till följd av prisökningar.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

2016-06-21
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Region Jönköpings län
Regionstyrelsen/Nämnder

Motion – Mindre kött och bättre kött –
för klimatet hälsan och miljön
RJL2016/347
Inledning
Med anledning av motion från miljöpartiet de gröna lämnas information i ärendet.
Efter behandling i regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen RJL2016/347 att:
1. mängden animaliskt mat som serveras i Regionens verksamheter skall
minskas med minst 20% till 2020.
2. vid upphandling av kött och mejeriprodukter ställs minimikrav på svensk
lagstiftning vid krav på miljöskydd och djurhänsyn.

Motionens intentioner samt Regionens inställning
och nuläge i frågan.
1. Ca 60 % av Region Jönköpings läns produktionsköksverksamhet är mat till

patienter. Där kan vi i dagsläget inte dra ned på mejeri- och animaliska produkter
av olika näringsfysiologiska skäl.
Den kost som våra patienter erhåller är noga anpassad för att bidra till att öka
läkeprocessen då man vid sjukdom har större kväveförluster än när man är frisk
och behöver därför mer fullvärdigt protein, bland annat för att öka läkeprocessen.
Se exempel nedan:



För att patienten ska få i sig 25g protein av kyckling krävs cirka 100g
tillagad kyckling, ca 1 kycklingfilé.
Om vi skulle ersätta den proteinmängden med bönor måste patienten äta
300g kokta bönor eller 220g kokta sojabönor, vilket är mer än dubbel
portionsmängd för att patienten ska få i sig samma mängd protein.

2016-06-21

RJL 2016/347

Vi har redan minskat kött-, fisk- och fågelportionerna till patienter. Skulle de
minskas ytterligare, ökar läkningstiden för patienten. Patientens aptit är ofta dålig.
Vi måste utforma maten så att de näringsämnen som patienten behöver, ryms i en
mindre mängd (portion) mat, än i en vanlig mängd (portion) mat som vi serverar
personal och anhöriga.
2. Samtliga sjukhusproduktionskök inom Region Jönköpings läns är KRAV
certifierade. I föregående livsmedelsupphandling ställdes höga miljö- och
djurskyddskrav. Dessa krav kommer även att vara med i kommande upphandling.
Vi ställer även krav på antibiotikafria livsmedel, samt krav på ekologiska
produkter. Detta för att få in så mycket KRAV och ekologiska livsmedel som
möjligt på kommande avtal. Sverige är inte självförsörjande när det gäller
livsmedel. Därav kan vi ej ställa minimikrav på miljöskydd och djurhänsyn.
Vi kommer att ställa det så långt det är möjligt för att kunna servera patienterna en
näringsmässigt fullvärdig måltid.
Vi arbetar aktivt med fler vegetariska rätter i våra personalrestauranger. Detta för
att erbjuda personal och anhöriga vegetariska måltider.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd och service

TJÄNTESKRIVELSE
2017-11-14
Region Jönköpings län
Regionfullmäktige

Motion - Nu blir vi väl MR-region
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
har inkommit med motionen: Nu blir vi väl MR-region. Förslaget är att motionen
är besvarad.

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson, Vänsterpartiet
föreslår i motion
- att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad hos SKL
- att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en budgetförankrad
handlingsplan för att inleda MR-arbetet
- att årliga redovisningar sker till regionfullmäktige vad gäller metod, utförande
och utfall
Som motionärerna skriver så görs redan nu insatser i Regional Jönköpings län
inom området Mänskliga rättigheter. I Hållbarhetsprogrammet ingår Social
hållbarhet, som en av fyra delar. I programmet står: Social hållbarhet handlar om
mångfald och tillit i samhället och alla människors möjlighet till hälsa, inflytande,
kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar mänskliga rättigheter,
likabehandling, tillgång till sjukvård, goda arbetsvillkor, tillgång till ett brett
kulturliv, möjlighet att engagera sig i samhället, möjlighet till
kompetensutveckling och ett meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är att människor
med olika bakgrund, färdigheter och livserfarenheter berikar varandra med ny
kunskap och nya insikter.

Stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL ger stöd i ett systematiskt arbete kring mänskliga rättigheter och har
utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR,
Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Tanken är att den ska fungera
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som utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg i arbetet med mänskliga rättigheter
på lokal och regional nivå. SKL har också tagit fram en webbutbildning.
Utgångspunkten i plattformen är uppdraget som samhällsaktör, demokratiaktör,
välfärdsaktör och arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställandet
av mänskliga rättigheter. Plattformen är tänkt att prövas och utvecklas efter hand.
Bakgrunden till att plattformen togs fram är att arbetet med mänskliga rättigheter
behöver konkretiseras och systematiseras och bli en del av ordinarie verksamhet i
stället för att vara splittrat och ses som något extra.
Städer, kommuner och regioner kan göra ett åtagande att bli MR-region eller MRkommun. Det finns dock ingen enhetlig internationell standard att utgå ifrån. SKL
beskriver några punkter som särskilt viktiga att sträva efter för att MR-arbetet ska
konkretiseras, systematiseras och genomsyra verksamheten. De innebär ett
tydliggörande av åtaganden som regleras i lagstiftning och som sedan varje
kommun och region själva arbetar med utifrån sina förutsättningar.
1. Ett lokalsamhälle där alla tar aktivt ansvar för att förverkliga mänskliga
rättigheter och i detta samarbetar med det civila samhället och andra aktörer.
2. Kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda,
tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället.
3. Ett åtagande att införliva mänskliga rättigheter i formella riktlinjer, rutiner och
aktiviteter för att på så sätt i allt högre grad respektera, skydda och främja de
mänskliga rättigheterna.
4. Att synliggöra dilemman och eventuella konflikter som uppstår när de olika
rättigheterna ska förverkligas.
5. Att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och främjas vid
tecknandet av kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal.
6. Att utveckla lämpliga mekanismer för att regelbundet följa upp och
kommunicera resultat.
I plattformen lyfts också viktiga områden att arbeta med som samhällsaktör,
demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.
SKL uppger att i nuläget finns det ingen kommun eller region som utropat sig till
MR-kommun eller region. Däremot finns ett antal kommuner med politiska beslut
eller avsiktsförklaringar att arbeta för att bli en. Det finns inte någon certifiering.
SKL:s omvärldsbevakning visar att internationellt har de flesta som utropat sig till
MR-stad någon typ av systematisk ansats för att säkerställa de mänskliga
rättigheterna.
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MR-dagar i Jönköping 2017
9-11 november 2017 hålls Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping. Region
Jönköpings län har bidragit till att Jönköping valts ut som plats för konferensen
och är en av medarrangörerna. Vi har medverkat i förarbeten, med finansiering
och är aktiva under dagarna, som utställare, seminariehållare och deltagare.
Det är naturligt att fortsätta utveckla arbetet inom området Mänskliga Rättigheter
inom Hållbarhetsprogrammet - Social hållbarhet. Arbetet kan inriktas på att
systematisera och utveckla pågående arbete och på så sätt ta till vara det arbete
som redan bedrivs och använda den rika kunskap och erfarenhet av systematiskt
utvecklingsarbete som finns. Inriktning i förvaltningen bör också vara att i första
hand arbeta inom befintliga strukturer och mötesforum för att få ett brett
genomslag.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 201

Motion - Nu blir vi väl MR-region
Diarienummer: RJL 2017/1424
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad efter komplettering av svaret avseende
certifiering och registrering.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion; att Region Jönköpings
län blir en MR-region, registrerad hos SKL, att en tvärpolitisk
kommitté tillsätts för att utforma en budgetförankrad
handlingsplan för att inleda MR-arbetet, att årliga redovisningar
sker till regionfullmäktige vad gäller metod, utförande och utfall.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar att motionen anses besvarad. Föreslår att
motionssvaret kompletteras med att det inte finns någon
certifiering eller registrering hos Sveriges Kommuner och
Landsting.
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting återkommer i ärendet vid
styrelsens sammanträde den 28 november.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att motionen är
besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-11-14, kl 09:00-14:15

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens Hus, sal A

§ 103

Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens
 Fördelar motioner enligt nedan
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: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
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: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
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: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
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
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, SvenEvert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
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
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande

Marcus Eskdahl

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-06-13, kl 11:00-15:25

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 202

Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
 Motionen besvarad.
Sammanfattning
Simon Johansson, Socialdemokraterna föreslår i motion att
Region Jönköpings län tar initiativ till att, i det gemensamt ägda
Bostadsbyggen AB, planera och påbörja byggnation av
studentlägenheter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Motion 2017-03-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande och Carina Ödebrink yrkar på att motionen är
besvarad.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Ord
Lena Strand
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Region Jönköpings län
Regionfullmäktige

Motion - Bygg studentbostäder i
regionens regi
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Simon Johansson, Socialdemokraterna, har inkommit med motionen: Bygg
studentbostäder i regionens regi. Förslaget är att motionen är besvarad.

Information i ärendet
Simon Johansson, Socialdemokraterna föreslår i motion
- att Region Jönköpings län tar initiativ till att, i det gemensamt ägda
Bostadsbyggen AB, planera och påbörja byggnation av studentlägenheter.
Vid ägarsamråd i Bostadsbyggen AB 5 september 2017 var ägarna Riksbyggen
och Region Jönköpings län eniga om att skapa möjlighet att bygga cirka 50
studentbostäder på Rosenlund genom att försälja en del av kvarteret Vårdaren 8.
Vidare framförde Region Jönköpings län att det är angeläget att lediga lägenheter
i Bostadsbyggens bestånd i större utsträckning anvisas till studenter. Styrelsen i
Bostadsbyggen AB arbetar nu vidare med dessa frågor.

Bakgrund
Behov av studentbostäder
I Jönköpings kommun finns, liksom i andra städer med universitet och högskolor
brist på studentbostäder, särskilt vid terminsstarten på hösten. Vätterhem ser inte
att det är någon stor brist på studentbostäder sett över hela året i Jönköping. Men
enligt Vätterhem krävs det två år i bostadskön för att få chansen till en
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studentlägenhet till starten av höstterminen. Till vårterminen har efterfrågan
minskat och man kan lättare komma till studentbostad i ytterområdena.
Bostäder är en viktig attraktivitetsfaktor för studenter. Sedan flera år planerar
Region Jönköpings län tillsammans med Hälsouniversitetet i Linköping att
bedriva läkarutbildning från termin sju. Det pågår ett omfattande planeringsarbete
inom många olika områden. Ett område som tidigt definierades var vikten av
tillgång till studentbostäder i främst Jönköping. Kontakter är etablerade med
Regionfastigheter, Jönköping University och Vätterhem.
Utveckling av kvarteret Vårdaren 8
Under hösten 2015 uppstod stora arbetsmiljöproblem i administrativa lokaler på
delar av Rosenlundsområdet, som efter hand ledde till utflyttning under 2016.
I december 2016 hölls ett ägarsamråd i Bostasbyggen AB med dialog om lokaler
som varit föremål för utflyttning och behov av nya lokaler på Rosenlundsområdet.
Under februari fördes en dialog i Region Jönköpings län om behov av
administrativa lokaler, studentbostäder och tekniska installationer på
Rosenlundsområdet. Inriktning avseende studentbostäder var att medverka till att
studentlägenheter byggs på tomten.
I februari och mars 2017 hölls nya ägarsamråd om bland annat Region Jönköpings
läns behov av administrativa lokaler och studentbostäder.
Vid ägarsamråd 8 mars presenterades ett förslag med ”inritad bebyggelse utav
studentlägenheter i enlighet med Regionens önskemål” (från protokoll).
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 169-189
Tid:

2017-10-03, kl 09:00-13:45

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 181

Inför beredning av motion: Bygg
studentbostäder i Regionens regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att inför beredning
av rubricerade motion utgå från de underlag som finns
från de diskussioner som förts med Bostadsbyggen,
 Omvärldsbevakning avseende behov av studentbostäder.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
1:e vice ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 195

Budget och verksamhetsplan 2018
avseende samordningsförbund inom
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2017/2756
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan 2018
avseende Höglandets samordningsförbund, Finnvedens
samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet till samråd över budget
och verksamhetsplan 2018 avseende Höglandets
samordningsförbund, Finnvedens samordningsförbund samt
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. De bidragsnivåer
som föreslås för 2018 överensstämmer med de som
regionstyrelsen tidigare tagit ställning till.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-11-14, kl 09:00-14:15
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RJL 2017/2756

Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2018
avseende samordningsförbund inom
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018 avseende
Höglandets samordningsförbund, Finnvedens samordningsförbund samt
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet till samråd över budget och
verksamhetsplan 2018 avseende Höglandets samordningsförbund, Finnvedens
samordningsförbund samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. De
bidragsnivåer som föreslås för 2018 överensstämmer med de som Regionstyrelsen
tidigare tagit ställning till.

Information i ärendet
Regionstyrelsen behandlade 2017-08-22 de tre samordningsförbundens förfrågan
om utökning av medel inför 2018. En förutsättning för utökningen var att också
staten ökade utrymmet. Samordningsförbunden har nu inkommit med förslag till
budget och verksamhetsplan för 2018 med Region Jönköpings läns bidragsnivå.
De inkomna förslagen ligger inom ramen för de belopp som Regionstyrelsen då
godkände.
2017
Södra Vätterbygdens
samordningsförbund
Finnvedens
samordningsförbund
Höglandets
samordningsförbund

Slutligt förslag
2018

1 380 000

RS beslut
2017-08-22
för 2018
2 764 000

1 017 500

1 309 000

1 309 000

1 282 000

A 1 603 000
B 2 015 000

1 602 500

1 518 000
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RJL 2017/2756

I ett av förbundens förslag till budget och verksamhetsplan för 2018,
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, finns en fortsatt ökning av Region
Jönköpings läns bidrag under planperioden; 2019 1 669 800 kronor och 2020
1 836 780 kronor. Budget 2019-2020 kommer att diskuteras vidare på kommande
medlems-/ägarmöten för förbunden i länet. Regionstyrelsen har inte att ta
ställning till 2019-2020 inom ramen för detta samråd.
Avseende föreslagen verksamhet vill Region Jönköpings län åter uttrycka vikten
av att långsiktiga arbeten med goda resultat ska kunna fortsätta med samverkan
och samfinansiering inom samordningsförbundens ram.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-03
Förslag till budget och verksamhetsplan 2018 avseende Höglandets
samordningsförbund, Finnvedens samordningsförbund samt
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Beslut skickas till
Höglandets samordningsförbund
Finnvedens samordningsförbund
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Höglandets samordningsförbund

Verksamhetsplan 2018
och budget för 2018-2020
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Höglandets samordningsförbund
Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö,
Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.

Målgrupp
Samordningsförbundets målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18 och 64 år
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär eller riskerar att få offentlig
försörjning.
Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de
gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till att den
enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete på främst unga personer mellan 18 och 29 år.

Organisation
Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter som har personliga
ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna
byts.
Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef på 75 %. Tjänster för ekonomi- och personaladministration köps från Region Jönköpings län.
En beredningsgrupp som består av operativa chefer från samtliga ägare förbereder ärenden till
styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen identifierar behov av
samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för samordningsförbundet.

Ekonomi
Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel.
Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan
finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.
Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera innestående medel på ett sådant sätt att
medlen kan minska i värde.
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer upp budgeten
regelbundet. Förbundet har under 2017 haft en budget på totalt 5 127 000 kr, exkl. sparade medel.
Inför 2018 har styrelsen begärt medel för att uppnå totalbudgeten 6 411 000 kr, exkl. sparade medel.

3

Verksamhet under 2017
Samordningsförbundet skall stödja myndigheter/organisationer genom att medverka och stödja
aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och rehabilitering i allmänhet.

Jobb i stället för aktivitetsersättning (SE-projektet)
Ett pågående projekt som startade 2011 och där samordningsförbundet finansierade en tjänsteman
(coach) på halvtid i varje kommun som arbetar enligt metoden Supported Employment (SE). Sedan
2014-06-01 har kommunerna möjlighet att uppdatera denna tjänst till en heltid. För kommunerna
finns även möjlighet att dela tjänsten för att olika kompetenser skall arbeta med aktuell grupp.
Arbetet sker kommunvis och i nära samarbete mellan samordningsförbundets parter i en SE-grupp.
Målgruppen är personer mellan 18 och 29 år som har eller riskerar att få aktivitetsersättning eller
försörjningsstöd. Målet är att personerna skall höja sin egen försörjningsförmåga genom arbete.
I projektbeskrivningen finns även möjlighet för coacherna att arbeta med andra grupper med
rehabiliteringsbehov.
Samordningsförbundet är samordnare i projektet och sammankallar coacherna till informations- och
nätverksträffar. Samarbete med Kommunal utveckling och de övriga samordningsförbunden i länet
sker när det gäller utbildningar i SE-metoden. Stiftelsen Activa vann upphandlingen att genomföra
utbildningarna under 2017. En grundutbildning har genomförts i metoden samt sex fortbildningstillfällen för redan utbildade. En utbildningsdag för chefer planeras under hösten 2017.
Samordningsförbundet följer upp verksamheten på individnivå genom det gemensamma
uppföljningssystemet SUS. I oktober genomfördes en utbildning i SUS med utbildare från Nationella
nätverket för samordningsförbund, där alla SE-coacher deltog.
Beräknad kostnad för SE-projektet under 2017 är ca. 2 800 000 kr.
Utvärdering av projektet skedde under hösten 2013 och vintern 2014 samt under våren 2017.
Efter den senaste utvärderingen har styrelsen tagit beslut om att projektet skall fortsätta minst till
2020-12-31 med en förändrad målgrupp. Projektets målgrupp är personer som har svårigheter att
etablera sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av
funktionshinder, psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. I första hand läggs fokus på unga (19
– 29 år) som har eller riskerar att få aktivitetsersättning.
Beräknad kostnad från 2018 är 3 800 000 kr.

Projekt IT-spåret
Projektet startade 2012 och ägs sedan 2016 av Region Jönköpings län samt drivs av Campus I12 i
Eksjö.
Målgruppen är unga personer med diagnosen Asperger syndrom eller högfungerande autism.
Personerna får individuellt anpassad utbildning inom IT och målet är att personen efter avslutad
utbildning ska kunna få en anställning.
Under flera år har den ekonomiska situationen i projektet varit besvärlig och många diskussioner har
förts kring finansieringen och möjligheterna till fortsatt drift. Beslut har tagits att, under
förutsättning att samordningsförbunden får äskade medel, omvandla projektet till en fast
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verksamhet som finansieras i minst 5 år av alla parter under förutsättning att äskade medel erhålls.
Höglandets samordningsförbund blir störst finansiär med 1 200 000 kr/år under kommande år.
Region Jönköpings läns bidrag är 600 000:-/år, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden bidrar
med 400 000:-/år och Finnvedens samordningsförbund bidrar med 250 000:-/år. Marknadsföring ska
ske i hela länet och särskild tyngdpunkt ska läggas på att marknadsföra utbildningen till kvinnor.
Regelbunden uppföljning av verksamhetens resultat kommer att ske regelbundet till
samordningsförbunden. Förbundschefen i Höglandets samordningsförbund är ordförande i
styrgruppen och alla samordningsförbund, regionen, utbildningsanordnaren och anhöriggrupper har
medlemmar i styrgruppen. Vid behov adjungeras ytterligare personer.

Uppdrag Samverkan
Uppdrag Samverkan är ett tre-årigt projekt där kommunerna fick erbjudande om att tillsätta en
halvtidstjänst som Samverkanskoordinator. Tjänsten kan jämföras med vårdens rehabiliteringssamordnare och Försäkringskassans samverkansansvarig.
Projektet startade den 1 augusti 2016. Fem kommuner har nu en samverkanskoordinator som har
börjat arbeta utifrån kommunområdets förutsättningar.
Samverkanskoordinatorns uppdrag är dels att bygga upp en samverkansstruktur där det saknas och
dels vara länken in till kommunen från de andra aktörerna. Samverkansstrukturerna ska finnas på
både chefs- och handläggarnivå och kunna fungera även om det blir byte av tjänstemän.
Samverksgrupper inom kommunområdet har visat sig vara en framgångsfaktor för ett bra samarbete
mellan rehabiliteringsaktörerna vilket i längden gynnar invånare med rehabiliteringsbehov.
Samverkanskoordinatorerna arbetar också med kunskapsspridning genom lokala ”KUR-dagar” och
deltagande vid olika informationstillfällen, t ex till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Kostnaden för 2017 är ca 1 500 000 kr.

KUR
KUR är ett projekt som initierades av Försäkringskassan. Målet är att öka kunskapen om psykiska
diagnoser och andra funktionsnedsättningar samt öka kunskapen om resp. myndighetsuppdrag i
rehabiliteringsarbetet.
KUR-gruppen har planerat och genomfört en KUR-dag i maj 2017 med temat
”Professionellt bemötande av offerrollen samt Att prestera och samtidigt må bra”. Ungefär 260
personer deltog på dagen. Kostnaden 2017 blev 120 608:KUR-gruppen har fått i uppdrag att planera en utbildningsdag, KUR-dag, för ägarnas medarbetare
under våren 2018. Utbildningsdagen ska innehålla dels föreläsningar och dels praktiska övningar
kring samverkan. Kostnaden beräknas till ca 150 000 kr.

Psykiatriveckan
Samordningsförbundet stödjer Region Jönköpings läns satsning på höglandets Psykiatrivecka för att
höja kunskapsnivån hos rehabiliteringspersonal, anhöriga och andra som kommer i kontakt med
personer med rehabiliteringsbehov. Målet med förbundets engagemang är bl.a. att ge
psykiatriveckan en möjlighet att även informera om arbetsmarknaden för funktionshindrade.
Kostnaden för 2018 beräknas till ca 30 000 kr.
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Rätt stöd – rätt försörjning
Ett arbete för att öka samverkan mellan kommuner och vården när det gäller sjukskrivning av
personer som saknar arbete. En särskild blankett används i kommunikation mellan socialsekreterare
och läkare i samförstånd med den som är sjukskriven. Infört i hela länet 2016-2017. Ingen kostnad för
samordningsförbundet. Utvärdering och uppföljning sker i april 2018 av Region Jönköpings län som
har haft ansvaret för införandet.

Länssamarbete
Samordningsförbundet skall samarbeta med övriga samordningsförbund och Regionförbundets
Kommunal utveckling i länet för att utveckla verksamheten. Samordningsförbunden i länet planerar
och genomför gemensamt ett ägarmöte samt en gemensam konferens om året. Detta samarbete har
under 2017 ökat genom olika aktiviteter kring IT-Spåret och utbildningar inom Supported
Employment (SE).
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Ekonomiska förutsättningar inför 2018 – 2020
Eftersom alla ägare inte hade förutsättningar att tillskjuta medel för att uppnå den maximala
budgeten beslöts att ansöka om 3 205 000:- från staten och lika mycket från övriga parter.

Förslag till budget 2018 – 2020
Intäkter

2017

2018

2019

2020

2 563 500
1 281 500
76 000

3 205 000
1 602 500
95 000

3 205 000
1 602 500
95 000

3 205 000
1 602 500
95 000

Eksjö kommun

195 000

243 750

243 750

243 750

Nässjö kommun

353 000

441 250

441 250

441 250

Sävsjö kommun

131 000

163 750

163 750

163 750

Tranås kommun

215 000

268 750

268 750

268 750

Vetlanda kommun

312 000

390 000

390 000

390 000

5 127 000

6 410 000

6 410 000

6 410 000

2018

2019

2020

2 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

IT-spåret

600 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

KUR-dag

120 608

150 000

150 000

150 000

Staten
Region Jönköpings län
Aneby kommun

Summa intäkter
Kostnader

2017 (prognos)

SE-projekt

Framtida projekt

0

0

0

0

1 084 246

1 500 000

750 000

0

30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

0

450 000

500 000

500 000

550 000

Styrelse

40 000

40 000

40 000

40 000

Faktura- och
personaladmin.

67 000

67 000

67 000

68 000

Revision

40 000

45 000

45 000

45 000

Utbildning, styrelse och
beredningsgrupp

30 000

30 000

30 000

30 000

Övrig administration

40 000

40 000

40 000

40 000

0

0

0

0

5 301 854

7 402 000

6 652 000

5 953 000

Uppdrag Samverkan
Psykiatrivecka
Rätt stöd – rätt försörjning
Tjänsteman

Övriga finansiella
kostnader
Summa kostnader
Resultat

-174 854

-992 000

-242 000

Ackumulerat resultat från
2016:
1 575 856

Prognos
ackumulerat
resultat för 2017:
1 401 002

Prognos
ackumulerat
resultat för 2018:
409 002

Prognos
ackumulerat
resultat för 2019:
167 002

457 000
Prognos
ackumulerat
resultat för 2020:
624 002
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Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde med
Höglandets samordningsförbund 2017-11-03 – telefonmöte
Närvarande: Carina Bardh, ordförande
Anders Karlsson
Emma Eriksson
Diana Laitinen-Carlsson
Helena Stålhammar
Christian Lagerqvist
Britt-Marie Vidhall

Vetlanda kommun
Nässjö kommun
Försäkringskassan
Eksjö kommun
Region Jönköpings län
Arbetsförmedlingen
Förbundschef

§1. Sammanträdet öppnas.
Ordförande Carina Bardh öppnade sammanträdet.
§2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Diana Laitinen-Carlsson.
§3. Förslag till verksamhetsplan
Förslaget till verksamhetsplan gicks igenom och styrelsen beslutade:




Att lämna verksamhetsplanen till ägarna för kännedom och samråd.
Att godkänna verksamhetsplanen om inga invändningar från ägarna framkom.
Att bifoga verksamhetsplanen till protokollet.

§4 Nästa möte.
Nästa möte sker 9 november kl. 13.30 – 16.00 i Aneby.
§5. Sammanträdet avslutas.
Ordförande Carina Bardh förklarade sammanträdet avslutat.

Sekreterare

Ordförande

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Britt-Marie Vidhall, förbundschef

Carina Bardh

Justerare
……………………………………………………………………………….
Diana Laitinen-Carlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 196

Avtal om orkesterverksamheten –
Jönköpings Sinfonietta
Diarienummer: RJL 2017/3030
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna avtal avseende Jönköpings Sinfonietta mellan
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun, med
avtalsperiod 2018-01-01 till och med 2018-12-31.
Sammanfattning
Avtalet syftar till att reglera överenskommelse om ekonomisk
ersättning från Jönköpings kommun till Region Jönköpings län
avseende den musikaliska verksamheten som bedrivs inom
Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta). Jönköpings
kommun har sedan många år delfinansierat verksamheten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Ord
Intygar
Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-02

RJL 2017/3030

Regionstyrelsen

Avtal om orkesterverksamheten –
Jönköpings Sinfonietta
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner avtal avseende Jönköpings Sinfonietta mellan
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun, med avtalsperiod
2018-01-01 till och med 2018-12-31.

Sammanfattning
Avtalet syftar till att reglera överenskommelse om ekonomisk ersättning från
Jönköpings kommun till Region Jönköpings län avseende den musikaliska
verksamheten som bedrivs inom Smålands Musik och Teater (Jönköpings
sinfonietta). Jönköpings kommun har sedan många år delfinansierat
verksamheten.

Information i ärendet
Rubricerat avtal syftar till att revidera tidigare överenskommelser till nu gällande
förutsättningar. Avtalsperioden är från och med 2018-01-01 till och med
2018-12-31.
Syftet med avtalet är att reglera den ekonomiska ersättningen från Jönköpings
kommun till Region Jönköpings län avseende den musikaliska verksamheten som
bedrivs inom Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta).

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2017-11-02
Förslag till avtal

Beslutet skickas till
Jönköpings kommun
Regionledningskontoret – ekonomi, regional utveckling,
Utbildning och kultur
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabeth Eriksson
T f regional utvecklingsdirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-02

RJL 2017/3030

Avtal om orkesterverksamheten – Jönköpings Sinfonietta
Parter
Region Jönköping (232100-0057)
Box 1024, 551 11 Jönköping
Nedan benämnd ”Regionen”, Kontaktperson: Lars Johansson, Utbildning och Kultur
Jönköpings kommun (212000-0530)
551 89 JÖNKÖPING
Nedan benämnd ”Kommunen”, Kontaktperson Johan Gärskog, Kultur och Fritid
Gemensamt benämns parterna ”Parterna” och var för sig ”Part”.

Bakgrund
Jönköpings kommun har sedan många år delfinansierat verksamheten avseende
Jönköpings sinfonietta, som är en del av Smålands Musik och Teater. Rubricerat avtal
syftar till att revidera tidigare överenskommelser till nu gällande förutsättningar.
§1 Syfte med avtalet
Syftet med avtalet är att reglera den ekonomiska ersättningen från kommunen till
regionen avseende den musikaliska verksamheten som bedrivs inom Smålands musik
och teater (Jönköpings sinfonietta).
§2 Hemvist
Jönköpings Sinfonietta ska ha sin hemvist i Jönköping.
§3 Smålands Musik & Teater (SMoT) har det konstnärliga ansvaret för Sinfoniettans
verksamhet och tillser att en årlig säsongsplan upprättas.
§ 4 Ekonomi
Kommunen ansvarar för att under 2018 till Regionen utge ett bidrag på 2.182 tkr.
Utbetalning av det kommunala bidraget sker 15 januari.
§ 5 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31. Under denna period ska
parterna utarbeta en bredare överenskommelse som inte bara omfattar Jönköpings Sinfonietta
utan hela verksamheten på Smålands Musik och Teater. Målet är att teckna ett avtal som ersätter
gällande avtal from 2019-01-01. Om ett sådant avtal av någon anledning inte kommer tillstånd
förlängs detta avtalet automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp senast ett år före
avtalstidens utgång.

Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen och kan göras av båda parter

§ 6 Tvist

Eventuella tvister hanteras i första hand i dialog av tjänstemän hos respektive avtalspart.
Om det finns svårigheter att lösa uppkommen tvist ska SKL:s juridiska enhet anlitas för
att lösa tvisten. Parterna ska dela kostnaderna för SKL:s medverkan..

Jönköping 2017-10-XX

Jönköping 2017-10-XX

Region Jönköpings län

Jönköpings kommun

Malin Wengholm

Ann-Marie Nilsson

Regionsstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr

Ulf Fransson

Regiondirektör

Tf stadsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 197

Försäljning av skogsmaskin (skördare)
Diarienummer: RJL 2017/3097
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna försäljning av en skogsmaskin (skördare) vid
Stora Segerstads naturbruksgymnasium till ett
försäljningspris om lägst 1 400 000 kronor.
Sammanfattning
Vid Stora Segerstads naturbruksgymnasium sker en kontinuerlig
förnyelse av maskinparken för skogsutbildningen. En ny skördare
och en ny skotare har enligt plan anskaffats under 2017 och de
maskiner som byts ut ska avyttras i lämplig takt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar
Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-03
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RJL 2017/3097

Regionstyrelsens arbetsutskott

Försäljning av skogsmaskin (skördare)
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 godkänner försäljning av en skogsmaskin (skördare) vid Stora Segerstads
naturbruksgymnasium till ett försäljningspris om lägst 1 400 000 kronor.

Sammanfattning
Vid Stora Segerstads naturbruksgymnasium sker en kontinuerlig förnyelse av
maskinparken för skogsutbildningen. En ny skördare och en ny skotare har enligt
plan anskaffats under 2017 och de maskiner som byts ut ska avyttras i lämplig
takt.

Information i ärendet
Stora Segerstads naturbruksgymnasium har två maskinavverkningsgrupper
bestående av en skördare och en skotare i vardera grupp. En kontinuerlig
förnyelse av maskinparken är viktig för att kunna erbjuda utbildning som ligger i
tiden och med modern teknik. Upphandling av två nya maskiner (skördare och
skotare) har genomförts och dessa kommer att levereras under november 2017.
Dessa ersätter gruppen med de två äldsta maskinerna. En skördare blir därmed
överflödig. Däremot har verksamheten behov av en extra skotare under våren i
terrängtransportkurserna och vill därför avvakta med beslut om försäljning av
skotaren till sommaren 2018, för att även väga in behov inför hösten.
Ledningen för verksamhetsområdet Utbildning och Kultur och skolans ledning
föreslår att den äldsta skördaren nu avyttras. En värdering har gjorts av
utomstående part, som bedömer att försäljningspriset bör hamna mellan 1 400 000
kronor och 1 700 000 kronor. Skördaren har ett bokfört restvärde, med en
försäljning till lägst det bedömda försäljningspriset blir det ingen resultateffekt för
skolan.
Enligt regionsstyrelsens delegationsordning är det arbetsutskottet som har
delegation på beslut om försäljning av utrustning över 100 000 kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-03

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-03

Beslut skickas till
Utbildning och Kultur, staben
Stora Segerstad naturbruksgymnasium
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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RJL

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:

2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 194

Remiss - Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer– Ds 2017:39
Diarienummer: RJL 2017/2439
Beslut
Regionstyrelsen föreslås


Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss.
Region Jönköpings län ser positivt på att socionomer/kuratorer får en
skyddad titel med legitimation eftersom kuratorer är den enda
yrkesgrupp inom vården som utför självständigt behandlingsarbete
utan att ha legitimation.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-11-03
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-11-14, kl 09:00-14:15

MISSIV
2017-11-03

RJL 2017/2439

Regionstyrelsen

Remiss - Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer– Ds 2017:39
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts möjlighet att yttra sig
över rubricerade remiss.
Region Jönköpings län ser positivt på att socionomer/kuratorer får en skyddad titel
med legitimation eftersom kuratorer är den enda yrkesgrupp inom vården som utför
självständigt behandlingsarbete utan att ha legitimation.

Information i ärendet
Kuratorer inom hälso- och sjukvården har en bred yrkesroll med en hög grad av
självständighet och ett direkt patientansvar. Legitimation medför en kvalitetssäkring
av yrket. Kuratorer är idag den enda yrkesgrupp inom vården som utför självständigt
behandlingsarbete utan att ha legitimation.
Om en legitimation införs är det viktigt att skyddet för yrkestitel tillämpas med
urskiljning under den föreslagna övergångsperioden på fem år. Den som är anställd
som kurator inom hälso- och sjukvården men ännu inte uppfyller legitimationskravet
bör kunna fortsätta använda titeln kurator under övergångsperioden.
Region Jönköpings län vill också påtala vikten av en fullgod dimensionering av
utbildningen till hälso- och sjukvårdkurator för den framtida kompetensförsörjningen
av kuratorer inom hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag



Missiv 2017-11-03
Förslag till yttrande daterat 2017-11-28

MISSIV
2017-11-03



Remiss från Socialdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET
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urskiljning under den föreslagna övergångsperioden på fem år. Den som är anställd
som kurator inom hälso- och sjukvården men ännu inte uppfyller legitimationskravet
bör kunna fortsätta använda titeln kurator under övergångsperioden.
Region Jönköpings län vill också påtala vikten av en fullgod dimensionering av
utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator för den framtida kompetensförsörjningen
av kuratorer inom hälso- och sjukvård.
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Remissinstanser

1

Justitiekanslern (JK)

2

Förvaltningsrätten i Stockholm

3

Domstolsverket

4

Kommerskollegium

5

Socialstyrelsen

6
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8
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10 Arbetsförmedlingen
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29 Ersta Sköndal Bräcke högskola
30 Stockholms läns landsting
31 Uppsala läns landsting
32 Södermanlands län landsting
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34 Jönköpings läns landsting
35 Kronobergs läns landsting
36 Kalmar läns landsting
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48 Västerbottens läns landsting
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 29 november 2017.
Vi vill att ni endast skickar dem i elektronisk form och då både i wordformat
och pdf-format. Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser:
s.registrator@regeringskansliet.se samt s.fs@regeringskansliet.se
I remissvaret ska Socialdepartementets diarienummer S2017/04697/FS
anges.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Frågor under remisstiden besvaras av Nela Söder, Socialdepartementet,
Enheten för folkhälsa och sjukvård, 08-405 86 19 eller
nela.soder@regeringskansliet.se

Torkel Nyman
Departementsråd

Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm
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Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian förslås att legitimation ska införas för kuratorer
inom hälso- och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso- och
sjukvårdskurator. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2019.
Syftet med att införa legitimation är främst att öka patient
säkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårds
kuratorer har erforderlig lämplighet och kompetens för yrket.
Införandet av legitimation innebär ett skydd för patienterna på så
sätt att legitimationen kan återkallas om kuratorn exempelvis skulle
vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig att utöva yrket.
Grunden för legitimation bör som huvudregel vara en yrkesexamen
för hälso- och sjukvårdskuratorer. En sådan examen innebär att
kompetensen hos yrkesgruppen bättre kan anpassas till yrket och
bli mer nationellt likformig. Förslag till ny yrkesexamen behandlas
inte i denna promemoria.
Det föreslås även att yrkesverksamma kuratorer under en över
gångsperiod ska kunna få legitimation, om de har genomgått en
socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt har varit
verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och har en
relevant vidareutbildning.
I nuläget omfattas inte kuratorer inom privat hälso- och sjuk
vård av skyldigheten att föra journal. Förslaget om att hälso- och
sjukvårdskurator blir ett legitimationsyrke medför att även kura
torer i privat verksamhet omfattas av reglerna om skyldighet att
föra journal. Legitimation för kuratorer kan därigenom medföra att
den vård som patienter erhåller av yrkesgruppen blir mer patient
säker och av högre kvalitet, oavsett i vilken verksamhetsform den
bedrivs.
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I promemorian görs bedömningen att det inte finns en
alternativ reglering för yrket som skulle kunna bidra till en höjning
av patientsäkerheten på det sätt som eftersträvas.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §1
Skyldig att föra en patientjournal är
1. den som enligt 4 kap.
1. den som enligt 4 kap.
patientsäkerhetslagen
patientsäkerhetslagen
(2010:659) har legitimation eller (2010:659) har legitimation eller
särskilt förordnande att utöva särskilt förordnande att utöva
visst yrke,
visst yrke, och
2. den som, utan att ha legi2. den som, utan att ha legi
timation för yrket, utför arbets- timation för yrket, utför arbets
uppgifter som annars bara ska uppgifter som annars bara ska
utföras av logoped, psykolog utföras av logoped, psykolog
eller psykoterapeut inom den eller psykoterapeut inom den
allmänna hälso- och sjukvården allmänna hälso- och sjukvården
eller utför sådana arbetsupp- eller utför sådana arbetsupp
gifter inom den enskilda hälso- gifter inom den enskilda hälso
och sjukvården som biträde åt och sjukvården som biträde åt
legitimerad yrkesutövare, och
legitimerad yrkesutövare.
3. den som är verksam som
kurator i den allmänna hälso- och
1

Senaste lydelse 2010:677.
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sjukvården.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som, utan att ha
legitimation för yrket, utför samma slags arbetsuppgifter som en
hälso- och sjukvårdskurator.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i
patientsäkerhetslagen (2010:659)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.
4 kap.
1 §1
Nuvarande lydelse
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter
ansökan få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkes
utövning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbild
ning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
________________________________________________________
Yrke/Yrkestitel
Utbildning
Praktisk
tjänstgöring
________________________________________________________
1. apotekare
apotekarexamen
2. arbetsterapeut
arbetsterapeutexamen
3. audionom
audionomexamen
4. barnmorska
barnmorskeexamen
5. biomedicinsk
biomedicinsk
analytiker
analytikerexamen
6. dietist
dietistexamen
7. fysioterapeut
fysioterapeutexamen
8. kiropraktor
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
9. logoped
logopedexamen
1

Senaste lydelse 2013:1149.
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10. läkare
11. naprapat
12. optiker
13. ortopedingenjör

läkarexamen
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
optikerexamen
ortopedingenjörs
examen
14. psykolog
psykologexamen
enligt föreskrifter
15. psykoterapeut
psykoterapeutexamen
16. receptarie
receptarieexamen
17. röntgensjuk
röntgensjuksköterske
sköterska
examen
18. sjukhusfysiker
sjukhusfysikerexamen
19. sjuksköterska
sjuksköterskeexamen
20. tandhygienist
tandhygienistexamen
21. tandläkare
tandläkarexamen
________________________________________________________
Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbild
ningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
Föreslagen lydelse
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter
ansökan få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkes
utövning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbild
ning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

________________________________________________________
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Yrke/Yrkestitel

Författningsförslag

Utbildning

Praktisk
tjänstgöring
________________________________________________________
1. apotekare
apotekarexamen
2. arbetsterapeut
arbetsterapeutexamen
3. audionom
audionomexamen
4. barnmorska
barnmorskeexamen
5. biomedicinsk
biomedicinsk
analytiker
analytikerexamen
6. dietist
dietistexamen
7. fysioterapeut
fysioterapeutexamen
8. hälso- och sjukhälso- och sjukvårds
vårdskurator
kuratorsexamen
9. kiropraktor
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
10. logoped
logopedexamen
11. läkare
läkarexamen
enligt föreskrifter
12. naprapat
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
13. optiker
optikerexamen
14. ortopedingenjör ortopedingenjörs
examen
15. psykolog
psykologexamen
enligt föreskrifter
16. psykoterapeut
psykoterapeutexamen
17. receptarie
receptarieexamen
18. röntgensjukröntgensjuksköterske
sköterska
examen
19. sjukhusfysiker
sjukhusfysikerexamen
20. sjuksköterska
sjuksköterskeexamen
21. tandhygienist
tandhygienistexamen
22. tandläkare
tandläkarexamen
________________________________________________________
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som
anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Vid ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårds
kurator, som har kommit in till Socialstyrelsen före den 1 januari
2024, ska följande anses likvärdigt med en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.
11

Författningsförslag

Ds 2017:39

Socionomexamen eller annan relevant examen på minst grund
nivå i högskolan, tillsammans med
1. verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst
fem år, eller
2. verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst
två år och relevant vidareutbildning.
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1.3

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 1 och 5 §§ patientsäkerhets
förordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.
8 kap.
1 §1
Nuvarande lydelse
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhets
lagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsför
ordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:
________________________________________________________
Ärendeslag
Avgiftsklass
________________________________________________________
Legitimation (ej tidsbegränsad)
Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsat)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska
2
________________________________________________________
Föreslagen lydelse
1

Senaste lydelse 2016:161.
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Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhets
lagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsför
ordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:
________________________________________________________
Ärendeslag
Avgiftsklass
________________________________________________________
Legitimation (ej tidsbegränsad)
Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator,
logoped, optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsat)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska
2
________________________________________________________

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
5 §2
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
1. vilka moment som ska ingå i vårdgivarens systematiska
patientsäkerhetsarbete
enligt
3 kap.
patientsäkerhetslagen
(2010:659),
2

Senaste lydelse 2017:94.
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2. hur information ska ges till patienter och deras närstående
enligt 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen,
3. vilka uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberättelse
enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen,
4. vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en prövotidsplan
enligt 8 kap. 2 § patientsäkerhetslagen,
5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker och
för att optiker ska få rekvirera läkemedel,
6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva
läkemedel och om den behörighet som sådan kompetens ger,
7. kompetenskrav för barn7. kompetenskrav för barn
morskor för att de ska få för- morskor för att de ska få för
skriva läkemedel, och
skriva läkemedel,
8. behörighet att förskriva
8. behörighet att förskriva
sådana förbrukningsartiklar som sådana förbrukningsartiklar som
avses i 8 kap. 9 § hälso- och avses i 8 kap. 9 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30).
sjukvårdslagen (2017:30), och
9. vilka kvalifikationer som
ska anses likvärdiga med en
hälso- och sjukvårdskuratorsexamen enligt 4 kap. 1 § patient
säkerhetslagen.
Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verk
ställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verk
ställigheten av denna förordning. När det gäller frågor som avses i
5 kap. 1 § första stycket meddelar Socialstyrelsen verkställighets
föreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap. 1 § första
stycket 4 förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifi
kationer.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till förordning om ändring i förordningen
(2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (2016:157)
om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Bilaga
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR
REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behö
riga myndigheter för reglerade yrken i Sverige.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) kiropraktor,
i) logoped,
j) läkare,
k) specialistläkare,
l) naprapat,
m) optiker,
n) ortopedingenjör,
o) psykolog,
p) psykoterapeut,
q) receptarie,
r) röntgensjuksköterska,
s) sjukhusfysiker,
t) sjuksköterska,
u) specialistsjuksköterska,
v) tandhygienist,
w) tandläkare,
x) specialisttandläkare, och
y) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,
3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Föreslagen lydelse
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Bilaga
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR
REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behö
riga myndigheter för reglerade yrken i Sverige.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) hälso- och sjukvårdskurator,
i) kiropraktor,
j) logoped,
k) läkare,
l) specialistläkare,
m) naprapat,
n) optiker,
o) ortopedingenjör,
p) psykolog,
q) psykoterapeut,
r) receptarie,
s) röntgensjuksköterska,
t) sjukhusfysiker,
u) sjuksköterska,
v) specialistsjuksköterska,
w) tandhygienist,
x) tandläkare,
y) specialisttandläkare, och
z) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,
3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
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Bakgrund

I detta kapitel beskrivs yrket kurator inom hälso- och sjukvården
och de utbildningar som leder fram till yrket. Frågan om legitima
tion för kuratorer inom hälso- och sjukvården har behandlats under
lång tid av flera olika statliga instanser. I kapitlet redogörs även för
de tidigare utredningar som behandlat frågan och som utgör en
utgångspunkt för denna promemoria.

2.1

Kuratorer inom hälso- och sjukvården

Kuratorer inom hälso- och sjukvården är verksamma inom olika
verksamhetsgrenar, t.ex. i somatisk vård, primärvård, psykiatri och
habilitering. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av psyko
socialt arbete, krisstöd samt social rådgivning och stöd. Gemen
samt för kuratorer inom hälso- och sjukvården, oavsett verksam
hetsområde, är att yrket innebär direkta patientkontakter med
självständigt ansvar för patienternas behandling. Detta omfattar att
självständigt utreda, diagnostisera, planera och genomföra behand
ling av psykosociala problem. Det finns olika former av samtalsstöd
och sociala insatser som kuratorer kan tillämpa beroende på
patientens behov. Det förutsätter att kuratorer inom hälso- och
sjukvården har en god teoretisk grund och kompetens i evidens
baserade samtalsmetoder.
Socialstyrelsen konstaterade 2014 i sin rapport Legitimation för
kuratorer inom hälso- och sjukvård att 98 procent av yrkesverk
samma kuratorer har socionomexamen. Vidare framgår att cirka
80 procent av kuratorerna inom den offentliga hälso- och sjuk
vården har en kvalificerad vidareutbildning på avancerad nivå som
t.ex. kan vara högskoleutbildningar efter examen på grundnivå som
en magister- eller masterexamen. Socialstyrelsen bedömer att detta
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även borde gälla kuratorer inom den privata hälso- och sjukvården.
Enligt en uppskattning från Statistiska Centralbyrån, finns det
drygt 5 100 kuratorer inom hela hälso- och sjukvårdsfältet (SCB,
Arbetskraftbarometer 2011). Fyra procent av verksamma kuratorer
inom hälso- och sjukvården uppskattas arbeta inom privat verk
samhet.

2.2

Utbildning

Socialstyrelsen framför i sin rapport Legitimation för kuratorer
inom hälso- och sjukvård att utbildningen inom socialt arbete har
varit utformad på olika sätt sedan den vetenskapliga disciplinen
inrättades på 1970-talet. Socionomexamen har haft olika inrikt
ningar inom t.ex. social omsorg och förvaltning. Utbildningen som
finns i dag omfattar 210 högskolepoäng (tre och ett halvt års
heltidsstudier) och inkluderar ofta sedan 2007 även utbildningsdelar som tidigare gav social omsorgsexamen. Utbildningen leder
till en yrkesexamen enligt högskoleförordningen (1993:100).
Av examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen)
framgår de krav som ska uppfyllas för socionomexamen. Examens
beskrivningen för respektive examen utgörs av kunskapsmål som är
indelade i följande fyra områden:
– kunskap och förståelse
– färdighet och förmåga
– värderingsförmåga och förhållningssätt
– övrigt.

2.3

Tidigare utredningar

Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)
2009 års behörighetsutredning hade i uppdrag att utreda ett antal
frågor som rör behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten. I utredningens betänkande Kompetens och
ansvar (SOU 2010:65) behandlades bl.a. frågan om att införa
legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
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Utredningen konstaterade att kuratorer inom hälso- och sjuk
vården har en självständig yrkesroll med ett tydligt patientansvar.
Trots detta föreslogs inte att legitimation skulle införas för yrkes
gruppen, vilket motiverades med att det inte fanns någon särskild
utbildning som var avsedd för kuratorer och att legitimation därför
skulle behöva kopplas till arbetsuppgifterna i stället för till en
utbildning.
En majoritet av de remissinstanser som svarade på betänkandet
förde fram att man ansåg att det, främst på grund av patient
säkerhetsskäl, behövdes legitimation för kuratorer inom hälso- och
sjukvården och att frågan därför borde utredas vidare. Detta
beaktades i regeringens proposition Vissa frågor om behörighet för
personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (2012/13:175).
Remissinstansernas synpunkter om att kuratorer inom hälso- och
sjukvården bör få legitimation bidrog till att regeringen gav Social
styrelsen i uppdrag att utreda frågan närmare.
Regeringsuppdraget till Socialstyrelsen
Regeringen gav i maj 2013 Socialstyrelsen i uppdrag att utreda
behovet av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjuk
vården (S2013/3447/FS). I det fall myndigheten bedömde att
legitimation för yrkesgruppen behövs ingick det även i uppdraget
att föreslå hur en legitimationsgrundande utbildning kan utformas.
Regeringsuppdraget redovisades i april 2014 i rapporten
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Social
styrelsen föreslog att legitimation skulle införas för kuratorer verk
samma inom hälso- och sjukvård. Myndigheten föreslog att det
som skulle ligga till grund för legitimationen skulle vara en vidare
utbildning i socialt arbete inom hälso- och sjukvård om 30 hög
skolepoäng, och att det skulle leda till en examen som hälso- och
sjukvårdskurator.
Riksdagsbeslut
Frågan har vid ett flertal tillfällen behandlats i riksdagen. Riksdagen
biföll den 3 juni 2015 ett förslag till utskottsinitiativ från social
utskottet om att ge regeringen till känna att regeringen i budget
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propositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att så snart som
möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjuk
vården samt att ge besked om tidigast möjliga ikraftträdandedatum
(bet. 2014/15:SoU17, rskr. 2014/15:215). I det nämnda betänk
andet anför utskottet bl.a. att patienten har rätt att känna sig säker
och trygg i att kuratorn har tillräcklig kompetens och är lämplig att
utöva yrket samt att samhället tar på sig ett ansvar för att så långt
det är möjligt säkra att så är fallet. Att införa ett legitimationskrav
är ett viktigt led i att ta det ansvaret.
Regeringsuppdrag till Universitetskanslersämbetet
Universitetskanslersämbetet fick i mars 2016 i uppdrag att utreda
och föreslå hur en examensbeskrivning för yrkesexamen för
kuratorer inom hälso- och sjukvården kan utformas
(U2016/01203/UH). Behörighetskraven till denna utbildning
angavs i uppdraget vara avlagd socionomexamen eller motsvarande
examen på grundnivå. Uppdraget innebar även att föreslå ett namn
för denna yrkesexamen och om den skulle omfattas av 30 eller 60
högskolepoäng på avancerad nivå. Uppdraget innebar även att
Universitetskanslersämbetet skulle lämna förslag på utbildningar
som kan bedömas motsvara socionomexamen, och att myndigheten
även skulle föreslå hur omfattande det självständiga arbetet ska
vara.
Universitetskanslersämbetet föreslog att yrkesexamen ska
benämnas hälso- och sjukvårdskuratorsexamen och att examen ska
kunna uppnås efter fullgjord utbildning om 60 högskolepoäng på
avancerad nivå som bygger på socionomexamen eller annan
motsvarande examen. Myndigheten presenterade i sitt förslag en
examensbeskrivning där det självständiga arbetets omfattning inte
specificerades avseende högskolepoäng. Universitetskanslersämbetets rapport har remitterats och synpunkter tas emot till och
med den 6 september 2017 (U2017/00778/UH).
Övergångsregler för kuratorer inom hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2017 ett kompletterade
uppdrag om övergångsregler för kuratorer inom hälso- och sjuk
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vården (S2017/01565/FS). Myndigheten fick i uppdrag att utreda
och lämna förslag på vilka andra kvalifikationer, än den av
Universitetskanslersämbetet föreslagna yrkesexamen, som kan
ligga till grund för legitimation som kurator inom hälso- och sjuk
vården. Övergångsreglerna syftade till att redan yrkesverksamma
kuratorer, om de besitter rätt kvalifikationer, under en begränsad
period ska få möjlighet att ansöka om legitimation som hälso- och
sjukvårdskurator även om de saknar den föreslagna hälso- och sjuk
vårdskuratorsexamen.
Socialstyrelsen föreslog i maj 2017 att övergångsregler ska gälla
under en period om fem år från och med det att en ny examens
ordning för hälso- och sjukvårdsexamen införts. Myndigheten
föreslog att de krav som ska ställas för att yrkesverksamma
kuratorer ska kunna erhålla legitimation som hälso- och sjukvårds
kuratorer ska grundas på dels grundexamen, dels yrkeserfarenhet.
Den akademiska utbildning som krävs enligt förslaget är socionom
examen eller annan relevant grundexamen. Därtill ska det ställas
krav på yrkeserfarenhet på minst fem år efter examen. För kura
torer som har viss vidareutbildning ska det räcka med minst två års
yrkeserfarenhet.
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3.1

Generella bestämmelser om legitimation och
skyddad yrkestitel

I 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, anges
de 21 yrken som i dag är legitimationsyrken inom hälso- och
sjukvården samt vad som krävs för att erhålla en legitimation.
Närmare bestämmelser om kraven för legitimation finns i 3, 5 och
6 kap. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och i föreskrifter
meddelade av Socialstyrelsen. Se även avsnitt 3.5.
I 4 kap. 3 § PSL föreskrivs att endast den som fått legitimation
enligt 1 eller 2 § får använda beteckningen legitimerad.
Enligt 4 kap. 5 § PSL får endast den som har legitimation för
yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring använda en i
1 § angiven yrkestitel.
Av 4 kap. 6 § PSL framgår att i yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område får den som enligt 5 § saknar behörighet att
använda en skyddad yrkestitel inte använda en titel som kan
förväxlas med en sådan titel.
Enligt 4 kap. 10 § PSL är det Socialstyrelsen som prövar ansök
ningar om legitimation.

3.2

Tillsyn m.m.

I 6 kap. patientsäkerhetslagen regleras ett antal skyldigheter för
hälso- och sjukvårdspersonal. Till de allmänna skyldigheterna hör
att personalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet samt att en patient ska ges
sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.
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Bestämmelser om tillsyn finns i 7 kap. PSL. All hälso- och sjuk
vårdspersonal står under tillsyn av Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Tillsynen innebär bl.a. en granskning av att
personalen uppfyller krav och mål enligt lagar och andra före
skrifter. IVO prövar klagomål mot vårdgivare och hälso- och
sjukvårdspersonal men inleder även utredningar på eget initiativ.
Särskilda åtgärder inom ramen för samhällets tillsyn kan vidtas
när det gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. På anmälan
av IVO kan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd besluta om
exempelvis prövotid eller återkallelse av en legitimation enligt
bestämmelserna i 8 kap. PSL. En prövotid på tre år ska beslutas om
den legitimerade exempelvis har varit oskicklig vid utövningen av
sitt yrke och oskickligheten kan befaras få betydelse för
patientsäkerheten eller om han eller hon uppsåtligen eller av
oaktsamhet har brutit mot någon föreskrift som är av väsentlig
betydelse för patientsäkerheten (8 kap. 1 §). En legitimation ska
återkallas om den legitimerade exempelvis har varit grovt oskicklig
vid utövningen av sitt yrke eller på annat sätt har visat sig uppen
bart olämplig att utöva yrket (8 kap. 3 §).

3.3

Skyldighet att föra patientjournal

Bestämmelser om skyldigheten att föra patientjournal finns i
patientdatalagen (2008:355) och kravet på journalföring gäller vid
vård av patienter inom hälso- och sjukvården.
Den som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva ett
visst yrke inom hälso- och sjukvården är skyldig att föra journal vid
vård av patienter. I vissa fall är även icke-legitimerad personal
skyldig att föra patientjournal. Det gäller exempelvis den som är
verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården (3 kap.
3 § patientdatalagen).

3.4

Avgifter för att ansöka om legitimation

Prövning av ansökan om legitimation för hälso- och sjukvårds
personal är avgiftsbelagd och storleken på avgiften bestäms av hur
omfattande prövningen är. För vissa legitimationsyrken, som t.ex.
sjuksköterskor, krävs endast examen för att vara berättigad till
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legitimation för yrket, medan det för vissa andra yrken, som t.ex.
läkare och psykolog, ställs krav på praktisk tjänstgöring efter
examen för att erhålla legitimation 1. Den avgift som tas ut av den
sökande i samband med prövning av legitimation påverkas av hur
omfattande handläggningen av ansökan är. I de fall det finns krav
på praktisk tjänstgöring blir handläggningen mer omfattande varför
avgiften för dessa prövningar är högre än för de prövningar där det
endast kontrolleras att nödvändig examen har avlagts. Avgiften för
dessa prövningar regleras i 8 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369). För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191).

3.5

Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, det s.k.
yrkeskvalifikationsdirektivet, innehåller bestämmelser om förut
sättningarna för en yrkesutövare att som anställd eller egen
företagare i en annan medlemsstat inom EU få utöva ett reglerat
yrke. Med reglerat yrke avses ett yrke som är reglerat i lag eller
annan författning. Regleringen kan göras genom att i lag eller
förordning ställa krav på bestämda yrkeskvalifikationer för att få
tillträde till eller utöva yrket eller genom att skydda yrkestiteln.
Syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att underlätta för
dem som vill utöva ett reglerat yrke i ett annat land än sitt hemland
inom EU. Genom att reglera erkännandet av utländska yrkes
kvalifikationer jämställs yrkesutövare som har förvärvat sina
kvalifikationer utomlands med de som har likvärdiga yrkeskvali
fikationer som förvärvats i Sverige. I förlängningen syftar direktivet
till att öka rörligheten för personer och tjänster inom unionen och
därigenom bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. Detta är en
grundläggande princip i artikel 45 i EUF-fördraget.
Genom ändringsdirektiv 2013/55/EU har yrkeskvalifikationsdirektivet moderniserats.
Direktivet är i Sverige i huvudsak genomfört genom en lag och
en förordning som gäller för samtliga reglerade yrken och som
1

4 kap. 1 § i patientsäkerhetslagen (2010:659)
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trädde i kraft den 15 april 2016 (prop. 2015/16:44, bet.
2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148). Endast i de fall direktivet
innehåller bestämmelser som bara rör ett eller ett fåtal reglerade
yrken (t.ex. bestämmelser om s.k. förhandsunderrättelse och
förhandskontroll) har bestämmelserna genomförts i författningar
som gäller specifikt för berörda yrken. För reglerade yrken inom
hälso- och sjukvården finns sådana genomförandebestämmelser i
PSL, patientsäkerhetsförordningen och föreskrifter meddelade av
Socialstyrelsen.
3.5.1

Lagen och förordningen om erkännande av
yrkeskvalifikationer

Lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer innehåller
allmänna bestämmelser om rätten till tillfällig yrkesutövning och
erkännande av yrkeskvalifikationer för den som vill utöva ett
reglerat yrke i Sverige, som anställd eller som egenföretagare, och
som har förvärvat yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i en
annan stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller i Schweiz. Lagen innehåller också bestämmelser om rätten att
få yrkespraktik som genomförts i en annan stat inom EES eller i
Schweiz erkänd i Sverige och om rätten att ansöka om ett
europeiskt yrkeskort för den som vill utöva ett reglerat yrke i
någon annan stat inom EES eller i Schweiz.
I förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifika
tioner finns bestämmelser som kompletterar lagen om erkännande
av yrkeskvalifikationer. Förordningen innehåller mer detaljerade
bestämmelser om bl.a. tillfällig yrkesutövning och etablering i
Sverige och om förfarandet i ärenden om erkännande av
yrkeskvalifikationer och om europeiskt yrkeskort.
Förordningen innehåller även uppgifter och bemyndiganden för
s.k. behöriga myndigheter för reglerade yrken och för vissa andra
myndigheter samt bestämmelser om samarbete mellan svenska
myndigheter och behöriga myndigheter i andra stater inom EES
och i Schweiz. I bilagan till förordningen anges vilka yrken som
reglerats i Sverige och vilka de behöriga myndigheterna är för dessa
yrken.
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Principer för yrkesreglering enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet

Medlemsstaterna har i princip rätt att själva bestämma vilka yrken
som ska regleras och vilka krav på yrkeskvalifikationer som ska
ställas. För att yrkesregleringen ska vara förenlig med EU-rätten
krävs dock att regleringen klarar det så kallade inre marknadstestet,
vilket innebär att regleringen ska vara förenlig med vissa principer
som har utvecklats i EU-domstolens praxis och sedermera kommit
till uttryck i art 59.3 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Det krävs att regleringen varken direkt eller indirekt
diskriminerar på grund av nationalitet eller bosättningsort, att
kraven är motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt
att kraven är lämpliga för att uppnå de eftersträvande målen och
inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen.
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken
År 2013 ändrades det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet
genom ändringsdirektivet 2013/55/EU. Ett syfte var att modern
isera EU:s regelverk om ömsesidigt erkännande inom området
reglerade yrken.
Genom ändringsdirektivet fastställs en skyldighet för medlems
staterna att bedöma proportionaliteten i de krav som begränsar
tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken och att meddela
Europeiska kommissionen resultaten av bedömningen. Medlems
staterna har även genomfört en översyn av de reglerade yrkena
inom sitt territorium. Resultaten visade bl.a. att många av
medlemsstaternas utvärderingar inte var underbyggda av tillfreds
ställande resonemang
Ett av de initiativ som har tagits för att förbättra den nationella
regleringen av yrken är ett förslag till direktiv om proportion
alitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken. Förslaget
syftar till att fastställa en gemensam europeisk ram för proportion
alitetsbedömningar före antagandet av nya bestämmelser och
ändringar i befintliga bestämmelser på nationell nivå som begränsar
tillträdet till eller utövandet av reglerade yrken.

29

Gällande rätt

Ds 2017:39

3.6

Principer för legitimation

I Sverige finns inget generellt förbud mot att utöva yrkes
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Det är endast för
yrkesgrupperna apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och
tandläkare som behörigheten att utöva yrket är förbehållen dem
som har legitimation eller särskilt förordnande (4 kap. 4 § PSL).
Legitimationen och skyddet för titeln ska bidra till att ge den
enskilda patienten en säker och kompetent hälso- och sjukvård. En
patient ska kunna förlita sig på att legitimationen borgar för en viss
kompetens.
De grundläggande principerna för legitimation inom hälso- och
sjukvården har behandlats i flera sammanhang. Bland annat i
förarbetena (prop. 1997/98:109) till den numera upphävda lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
förkortad LYHS, och i utredningen Kompetens och ansvar
(SOU 2010:65). I den nämnda propositionen (s. 79 f.) framhöll
regeringen att rätten till legitimation ska förbehållas sådana grupper
av yrkesutövare som har en självständig yrkesfunktion med
kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas
säkerhet i vården och som i inte oväsentlig utsträckning vänder sig
direkt till allmänheten, t.ex. i egenskap av fria yrkesutövare.
Kriterierna som ska beaktas vid bedömningen av om ett yrke ska
omfattas av bestämmelserna om legitimation är: patientsäkerhet,
yrkesrollens innehåll, utbildningsnivå och internationella förhåll
anden.
Patientsäkerhet
Patientsäkerheten är det viktigaste kriteriet och är överordnat
övriga kriterier när det gäller bedömningen av om ett yrke ska
omfattas av bestämmelserna om legitimation. I prop. 1997/98:109
(s. 73) anförs att det grundläggande skälet till införandet av rätts
liga regleringar av yrken inom hälso- och sjukvården är omsorgen
om patienternas säkerhet i vården, patientsäkerheten. Varje föränd
ring eller utvidgning av bestämmelserna måste därför ha patientens
berättigade krav på säkerhet som ledstjärna. Det är således
patientens välmotiverade krav på säkerhet i vården som måste vara
utslagsgivande när man bedömer behovet av lagstiftning för att
30
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reglera och begränsa rätten att utöva olika yrken inom hälso- och
sjukvården, t.ex. genom särskilda legitimationsregler.
Yrkesrollens innehåll
Yrkesrollen bör ha en viss bredd och måste omfatta ett visst mått
av självständighet. Yrkesrollen bör som regel innefatta ett direkt
patientansvar med ansvar för diagnostiska och terapeutiska för
faranden. Vidare bör beaktas hur riskfyllt yrkesutövandet kan vara
för den enskilde patienten, dvs. hur stor risknivån vid felbehandling
är.
Utbildningsnivå
Utbildningens nivå, längd och innehåll samt den vetenskapliga
förankringen är omständigheter som framstår som betydelsefulla
vid bedömningen av om ett yrke ska vara legitimationsgrundande
eller inte.
Internationella förhållanden
Internationella förhållanden kan medföra att yrkesverksamhet som
i Sverige traditionellt sett inte har getts särskild behörighet ändå
bör omfattas av en reglering. Genom medlemskapet i EU har
Sverige åtagit sig att tillämpa regler om ömsesidigt erkännande av
kompetensbevis för verksamhet inom bl.a. hälso- och sjukvården.
Ett av unionens mål är att avskaffa hindren för fri rörlighet för
personer och tjänster mellan medlemsstaterna. Vid all yrkes
reglering måste Sverige därför även beakta att regleringen kan
försvåra möjligheterna för yrkesutövare från andra medlemsstater
att tillhandahålla tjänster eller etablera sig i Sverige.
Sammanvägning av kriterier
Vad som ska krävas för att en yrkesgrupp ska komma i fråga för
legitimation måste avgöras genom en sammanvägning av samtliga
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omständigheter, där de redovisade kriterierna får utgöra grunden
för bedömningen och kriteriet patientsäkerheten ska väga tyngst.
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4

Överväganden och förslag

4.1

Legitimation och skyddad yrkestitel

Promemorians förslag: Legitimation införs för yrkesgruppen
kuratorer verksamma inom hälso- och sjukvården. Yrkestiteln
föreslås vara hälso- och sjukvårdskurator. Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska krävas för att få legitimation.

Skälen för promemorians förslag
Principer för legitimation
Legitimationen är ett uttryck för att en yrkesutövare har godkänts
för yrkesverksamhet inom det område som legitimationen avser
och att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn. Legitimationen
är en garanti och utgör ett bevis på en yrkesutövares kompetens
och lämplighet för sitt yrke.
De grundläggande principerna för behörighetsreglering inom
hälso- och sjukvården har behandlats i flera olika sammanhang, se
avsnitt 3 om gällande rätt. Enligt principerna ska följande fyra
kriterier beaktas vid en bedömning av om en yrkesgrupp ska
komma i fråga för legitimation:
– patientsäkerhet
– yrkesrollens innehåll
– utbildningen
– internationella förhållanden, bland annat EU-regler om ömse
sidigt erkännande av kompetensbevis för verksamhet inom
hälso- och sjukvården.
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Vad som krävs för att en yrkesgrupp ska komma i fråga för
legitimation ska avgöras genom en sammanvägning av samtliga
omständigheter, och de redovisade kriterierna utgör grunden för
bedömningen. Kriteriet patientsäkerhet är dock överordnat övriga
kriterier när det gäller bedömningen av om ett yrke ska omfattas av
bestämmelserna om legitimation.
Kuratorer inom hälso- och sjukvården har ett direkt patient
ansvar som innebär att de ger stöd och behandling till patienter och
närstående. Vidare kan yrkesgruppen i hög grad bidra till att sociala
problem inte blir medikaliserade. Patienterna ska kunna vara säkra
på att kuratorer inom hälso- och sjukvård har en lämplig utbildning
och i övrigt är lämpliga att utöva yrket.
Införandet av legitimation för kuratorer innebär att prövotid
eller återkallelse av legitimationen kan bli aktuellt bland annat om
kuratorn skulle vara oskicklig eller olämplig att utöva yrket. Det
innebär också att hälso- och sjukvårdskuratorerna finns med i
Socialstyrelsens
register
över
legitimerad
hälsooch
sjukvårdspersonal, vilket bl.a. underlättar tillsynen. I nuläget om
fattas inte kuratorer inom privat hälso- och sjukvård av skyldig
heten att föra journal, vilket kan innebära risker för patient
säkerheten. Förslaget om att hälso- och sjukvårdskurator blir ett
legitimationsyrke medför att även kuratorer i privat verksamhet
omfattas av reglerna om skyldighet att föra journal. Legitimation
för kuratorer kan därigenom medföra att den vård som patienter
erhåller av yrkesgruppen blir mer patientsäker och av högre
kvalitet, oavsett i vilken verksamhetsform den bedrivs.
Kuratorer inom hälso- och sjukvården har en bred yrkesroll med
en hög grad av självständighet och ett direkt patientansvar. Kura
torer kan i vissa fall självständigt skriva remisser, intyg och utlåt
anden. Den nya yrkesexamen för hälso- och sjukvårdskuratorer,
som bör träda i kraft samtidigt som förslagen i denna promemoria,
innebär att utbildningen är väldefinierad och leder till en
yrkesexamen.
Efter en sammanvägning av ovan nämnda kriterier görs bedöm
ningen att det finns starka skäl att införa en rätt till legitimation för
kuratorer inom hälso- och sjukvården i syfte att stärka patient
säkerheten. Yrkestiteln bör vara hälso- och sjukvårdskurator.
I tabellen i 4 kap. 1 § PSL föreslås ett tillägg med innebörd att
den som har avlagt hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska få
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legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Redan yrkesverk
samma kuratorer bör emellertid under vissa förutsättningar också
kunna få legitimation även om de inte har genomgått den nya
utbildningen, se avsnitt 4.5.
Förslaget att införa en rätt till legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer innebär att bestämmelserna i 4 kap. 3, 5 och
6 §§ PSL om skyddad yrkesbeteckning och skyddad yrkestitel blir
tillämpliga även på denna yrkesgrupp.
Förslag om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering
av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
År 2013 ändrades det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet
genom ändringsdirektivet 2013/55/EU (presenteras mer utförligt i
avsnitt 3.5). Medlemsstaterna har i princip rätt att själva bestämma
vilka yrken som ska regleras men yrkesregleringen ska vara förenlig
med vissa principer som har kommit till uttryck i det modern
iserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Enligt art 59.5 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till Europeiska
kommissionen när krav införs som begränsar tillträdet till ett yrke
eller utövandet av ett yrke. Man ska då också ange skälen till att
kraven uppfyller villkoren i p. 3, dvs. att de inte är direkt eller
indirekt diskriminerande p.g.a. nationalitet eller bosättningsort, att
de är motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att
de är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen och inte går
utöver vad som krävs för att uppnå målen.
Kuratorer inom hälso- och sjukvården arbetar självständigt och
har ett direkt patientansvar. Den ovannämnda nya utbildningen är
en yrkesexamen och leder till hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer föreslås införas för
att stärka patienternas tillgång till en god och säker vård. I denna
promemoria görs därför bedömningen att en reglering av yrket
hälso- och sjukvårdskurator är proportionerlig med hänsyn till de
intressen som skyddas. En reglering av yrket leder till säkrare vård
för patienterna och innebär ett skydd för patienter i de fall där en
yrkesutövare visar sig vara olämplig för yrket.
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Skyldighet att föra patientjournal

Promemorians förslag: Bestämmelsen i patientdatalagen om att
kuratorer i allmän hälso- och sjukvård ska föra patientjournal tas
bort.
Skälen för promemorians förslag: All legitimerad personal i hälso
och sjukvården är enligt första punkten i 3 kap. 3 § patientdatalagen
(2008:355) skyldiga att föra patientjournal. I och med att hälso
och sjukvårdskurator föreslås bli ett legitimationsgrundande yrke,
behövs inte bestämmelsen i tredje punkten samma paragraf om
skyldigheten att föra patientjournal för kuratorer i allmän hälso
och sjukvård. Det föreslås därför att bestämmelsen ska tas bort. Se
även avsnitt 4.5.

4.3

Avgifter för ansökan om legitimation

Promemorians förslag: Prövning av ansökan om legitimation
som hälso- och sjukvårdskurator ska vara avgiftsbelagd och
bekostas av den enskilde sökande.
Den avgift som tas ut för prövning av ansökan om legitima
tion som hälso- och sjukvårdskurator ska beräknas enligt
avgiftsklass 2 enligt avgiftsförordningen (1992:191).
Skälen för promemorians förslag: Socialstyrelsen prövar ansök
ningar om legitimation för 21 yrken inom hälso- och sjukvården.
Prövningen är avgiftsbelagd och storleken på avgiften bestäms av
hur omfattande prövningen är. Avgiften regleras i patientsäkerhets
förordningen (2010:1369) och avgiftsförordningen (1992:191).
I promemorian föreslås att en avgift får tas ut för prövning av en
ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator, i likhet
med de avgifter som tas ut för prövning av andra legitimationer för
hälso- och sjukvårdspersonal.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsför
ordningen (1992:191). Det föreslås att avgiftsklass 2 1 ska tillämpas
1

Avgiftsklass 2 motsvarar för närvarande en avgift på 700 kronor
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för prövning av ansökan om legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. Detta med anledning av att prövningen av
ansökan för yrkesgruppen anses vara jämförbar med den prövning
som görs för andra yrkesgrupper där det inte heller ställs krav på
praktisk tjänstgöring, som t.ex. apotekare, dietist, sjuksköterska
och tandläkare.

4.4

Behörig myndighet

Promemorians förslag: Socialstyrelsen ska vara behörig
myndighet för det reglerade yrket hälso- och sjukvårdskurator.
Skälen för promemorians förslag: I förordningen (2016:157) om
erkännande av yrkeskvalifikationer finns en bilaga med en
förteckning över behöriga myndigheter för samtliga reglerade
yrken i Sverige. Socialstyrelsen anges som behörig myndighet för
bl.a. samtliga reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. I
promemorian föreslås ett tillägg till bilagan med innebörd att
Socialstyrelsen blir behörig myndighet även för yrket hälso- och
sjukvårdskurator.

4.5

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Promemorians förslag: Författningsändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2019.
Även socionomexamen eller annan relevant examen på minst
grundnivå i högskolan, tillsammans med yrkeserfarenhet och i
vissa fall vidareutbildning, ska kunna ligga till grund för
legitimation, under förutsättning att ansökan om legitimation
görs före den 1 januari 2024. Socialstyrelsen ska få meddela
föreskrifter om dessa krav för legitimation.
Äldre bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal för
kuratorer i allmän hälso- och sjukvård ska fortfarande gälla för
den som utan legitimation utför samma slags arbetsuppgifter
som en hälso- och sjukvårdskurator.
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Skälen för promemorians förslag
Ikraftträdande
Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen anfört att rege
ringen i budgetpropositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att
så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso
och sjukvården. Mot bakgrund av detta bör författnings
ändringarna genomföras så snart som möjligt. Ändringarna föreslås
därför träda i kraft den 1 januari 2019.
Övergångsbestämmelse till patientsäkerhetslagen
I avsnitt 4.1 föreslås ett tillägg till 4 kap. 1 § PSL med innebörd att
den som har avlagt hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska få
legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Under en över
gångsperiod bör dock även redan yrkesverksamma kuratorer kunna
få legitimation om de har andra likvärdiga kvalifikationer. Mot
bakgrund av Socialstyrelsens förslag till övergångsregler (se avsnitt
2.3) föreslås en övergångsbestämmelse till det nämnda lagförslaget
som anger att en socionomexamen eller annan relevant examen på
minst grundnivå i högskolan, tillsammans med verksamhet som
kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år, eller i minst två
år om personen dessutom har relevant vidareutbildning, ska anses
likvärdigt med en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Denna
alternativa väg till legitimation bör tidsbegränsas på så sätt att
ansökan om legitimation på grundval av andra kvalifikationer än
hälso- och sjukvårdskuratorsexamen ska göras inom fem år från det
att författningsförslagen i denna promemoria trätt i kraft, dvs. före
den 1 januari 2024.
Socialstyrelsen föreslås, genom ett tillägg till 8 kap. 5 § patient
säkerhetsförordningen, få ett bemyndigande att meddela före
skrifter om vilka kvalifikationer som ska anses likvärdiga med en
hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. En sådan vidaredelegation
kräver även att bemyndigandet i 4 kap. 1 § PSL ändras.
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Övergångsbestämmelse till patientdatalagen
Den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och
sjukvården är redan i dag skyldig att föra patientjournal (3 kap. 3 §
3 patientdatalagen). I avsnitt 4.2 föreslås att bestämmelsen tas bort
eftersom skyldigheten att föra journal kommer att följa av att
hälso- och sjukvårdskurator blir ett legitimationsyrke (jfr. punkt 1 i
samma paragraf). För de kuratorer inom allmän hälso- och sjukvård
som fortsätter att arbeta i yrket efter den 1 januari 2019 utan att
ansöka om legitimation bör dock den nuvarande bestämmelsen om
journalföringsplikt gälla även fortsättningsvis. En särskild över
gångsbestämmelse om detta föreslås därför.
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Konsekvenser av förslagen

5.1

Inledning

I denna promemoria görs bedömningen att det behövs legitimation
för kuratorer som är verksamma inom hälso- och sjukvården.
Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäker
heten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer
har erforderlig lämplighet och kompetens för yrket. Införandet av
legitimation innebär även ett skydd för patienterna om en hälso
och sjukvårdskurator visar sig olämplig i sin yrkesroll, eftersom det
då är möjligt att återkalla legitimationen eller besluta om prövotid.
En ny yrkesexamen ska ligga till grund för legitimation för yrkes
gruppen. Kompetensen hos hälso- och sjukvårdskuratorerna kan
därmed bättre anpassas till yrket och bli mer nationellt likformig.
Något förslag om den nya yrkesexamen behandlas inte i denna
promemoria. Konsekvensbeskrivningen i detta avsnitt avser därför
enbart förslagen om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.
Det bedöms inte finnas någon alternativ reglering för yrket som
skulle kunna bidra till en höjning av patientsäkerheten på det sätt
som eftersträvas.

5.2

Konsekvenser för patienterna

Den föreslagna legitimationen för hälso- och sjukvårdskuratorer
bedöms få positiva konsekvenser för patienterna, bl.a. till följd av
att det för att få legitimation krävs att personen i fråga antingen har
genomgått en ny yrkesexamen eller, under en övergångsperiod, har
andra likvärdiga kvalifikationer. Det säkerställs därigenom att den
legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorn har erforderlig kom
petens för att utöva yrket. Förslagen innebär även positiva konse
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kvenser för patienterna genom att det ges större möjlighet att
ingripa inom ramen för samhällets tillsyn.
All hälso- och sjukvårdspersonal står under tillsyn av Inspek
tionen för vård och omsorg (IVO) 1. Har legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal exempelvis varit oskicklig vid yrkesutövningen
eller anses olämplig att utöva yrket kan IVO hos Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) göra anmälan med yrkande om
prövotid eller återkallelse av legitimation.
Förslagen om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
innebär även att det som regel blir tydligare för patienter vilken
utbildning som kuratorn har. Det kan medföra att patienterna får
större tilltro till hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens och
deras förmåga att ge evidensbaserad vård, vilket kan medföra att
patienter reagerar bättre på den behandling som de får.
Eftersom yrket blir legitimationsgrundande kommer alla hälso
och sjukvårdskuratorer ha en skyldighet att föra patientjournal
oavsett om behandlingen sker inom offentlig eller privat verk
samhet. I det nuvarande systemet är det endast ett krav på journal
föring hos kuratorer verksamma i den offentliga hälso- och sjuk
vården. Förslagen i promemorian innebär därmed att det kommer
ställas krav på att behandling av patienter av hälso- och sjukvårds
kuratorer oavsett var detta sker ska journalföras.
Det är en trygghet för patienter att den vård de erhåller doku
menteras. Patientjournaler bidrar till en god och säker vård genom
att det blir möjligt att följa upp behandlingar och granska
behandling vid eventuell tillsyn. Dessutom kan de fungera som ett
stöd till patienter då journalerna kan ge ytterligare skriftlig
information om behandlingen. Patientjournaler kan även användas
av vårdgivare som underlag vid t.ex. kvalitetsgranskningar. Journal
genomgångar kan användas som metod vid systematiskt
kvalitetsarbete vilket ger vårdgivaren möjlighet att bevaka kvalitén
på den behandling som patienter erhåller.

1

7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)
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Konsekvenser för yrkesverksamma kuratorer och
blivande hälso- och sjukvårdskuratorer

För enskilda yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och sjuk
vården innebär förslagen att det införs en möjlighet att ansöka om
legitimation. Legitimation är en garanti för en viss kunskapsnivå
och lämplighet att utöva yrket. Staten åtar sig ett ansvar för utbild
ningen och yrkesutförandet genom att kontrollera och värdera
utbildningen och det kliniska yrkesutövandet inom hälso- och
sjukvården. Detta sker genom att den nya legitimationsgrundande
utbildningen ska kvalitetsgranskas av Universitetskanslersämbetet.
Det kliniska yrkesutövandet som legitimerade hälso- och sjuk
vårdskuratorer utför kvalitetsgranskas av staten genom Inspek
tionen för vård och omsorgs tillsyn.
En ekonomisk konsekvens av förslagen för yrkesutövarna är att
ansökan om legitimation föreslås bli avgiftsbelagd. Förslaget inne
bär att prövningen av en ansökan om legitimation, med nu gällande
avgiftsnivå, ska kosta 700 kronor som den enskilda personen ska
bekosta. Något krav på legitimation för att få utöva yrket finns
dock inte.
Ytterligare en konsekvens av förslaget för redan verksamma
kuratorer är att de som inte arbetat som kurator inom hälso- och
sjukvården under minst fem år, kommer att behöva komplettera sin
utbildning i de fall de önskar ansöka om legitimation. Förslagen
kan således komma att innebära vissa negativa konsekvenser för
redan verksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården. Förslagen
bedöms dock bidra till en ökad patientsäkerhet och en förbättrad
och mer enhetlig kompetens hos yrkesgruppen nationellt, vilket är
positivt.

5.4

Konsekvenser för hälso- och sjukvårdens
huvudmän

Förslagen om införande av legitimation för hälso- och sjukvårds
kuratorer innebär inte några nya kostnader för landsting, kom
muner och övriga som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
De förslag som läggs fram i denna promemoria innebär inte heller
att vissa arbetsuppgifter endast får utövas av legitimerade hälso
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och sjukvårdskuratorer. Konsekvenserna av förslagen för hälso
och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare bedöms mot denna
bakgrund bli begränsade.
Under en övergångsperiod kan kompetensförsörjningen i hälso
och sjukvården av kuratorer i viss utsträckning påverkas negativt.
Detta är en följd av att införandet av en ny yrkesexamen, som ska
vara legitimationsgrundande, medför en fördröjning av nyexamin
erade hälso- och sjukvårdskuratorer som sedan ska ansöka om och
erhålla legitimation. Följderna av denna konsekvens bedöms bli
relativt liten för verksamheterna mot bakgrund av att de allra flesta
som redan i dag arbetar som kuratorer inom hälso- och sjukvården
har en socionomexamen samt relevant vidareutbildning (se avsnitt
2.1). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det där det
bedrivs hälso- och sjukvård finnas den personal som behövs för att
god vård ska kunna ges. Redan i dag har kuratorer verksamma inom
hälso- och sjukvården en utbildning på avancerad nivå och dessa
anställs av hälso- och sjukvårdens huvudmän.
Mot denna bakgrund görs bedömningen att för en liten andel
personer kommer förslaget om legitimation innebära en längre
utbildningsväg, och att det kan uppkomma en tidsfördröjning
innan hälso- och sjukvårdskuratorerna finns tillgängliga på arbets
marknaden. Under de första åren efter införandet kommer antalet
personer som kan börja arbeta som kuratorer därför potentiellt
vara något lägre än tidigare år på grund av den längre utbildnings
vägen.
Positiva konsekvenser av förslagen för hälso- och sjukvårdens
huvudmän kan uppstå som följd av att man får möjlighet att
anställa legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer med en mer
enhetlig och anpassad utbildning för verksamheterna och arbets
uppgifterna. Det kan medföra att hälso- och sjukvårdskuratorerna
kommer att ha lättare att komma in i arbetet och att behovet av
introduktion skulle kunna minska jämfört med när kuratorer med
olika utbildningar anställs. Möjligheten att återkalla legitimationen
eller att besluta om prövotid kan också vara ett stöd för arbets
givare med anställda hälso- och sjukvårdskuratorer om problem i
yrkesutövandet skulle uppstå.
Sammantaget bedöms de positiva följderna av förslagen för
hälso- och sjukvårdshuvudmännen överväga de eventuella negativa
konsekvenserna som kan uppstå under en övergångsperiod.
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Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Principen om kommunal självstyrelse finns i 1 kap. 1 § kommunal
lagen (1991:900), förkortad KL. Där anges att Sverige är indelat i
kommuner och landsting och att dessa på demokratins och den
kommunala självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som
anges i lagen eller i särskilda föreskrifter. Enligt 2 kap. 1 § KL får
kommuner och landsting själva ta hand om sådana angelägenheter
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska tas
om hand enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting
eller någon annan.
Promemorians förslag bedöms inte påverka den kommunala
självstyrelsen då det inte införs några nya krav på de huvudmän
som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. Förslaget om inför
andet av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer påverkar
inte sjukvårdshuvudmännens möjligheter att anställa den personal
som de anser har tillräcklig kompetens för att utföra arbets
uppgifterna.

5.6

Konsekvenser för jämställdheten

Konsekvensanalysen ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts
med utgångspunkt i regeringens mål för jämställdhetspolitiken,
dvs. att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv. Det övergripande målet är uppdelat i de sex
delmålen:
– jämn fördelning av makt och inflytande
– ekonomisk jämställdhet
– jämställd utbildning
– jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
– jämställd hälsa
– mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Det femte jämställdhetspolitiska delmålet, jämställd hälsa, innebär
att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förut

45

Konsekvenser av förslagen

Ds 2017:39

sättningar för god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika
villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för
kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett
jämställt och aktivt deltagande i samhället. En god folkhälsa
handlar inte bara om att hälsan bör vara så god som möjligt, den
bör alltså också vara så jämlikt och jämställt fördelad som möjligt.
Förslaget om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer har
bedömts avseende konsekvenser för könsfördelning bland yrkes
verksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården. Läsåret
2015/2016 erhöll 1 895 kvinnor och 299 män socionomutbildning
eller motsvarande 2. Det torde vara fler kvinnor än män som arbetar
som kuratorer inom hälso- och sjukvård. Det tredje delmålet, jäm
ställd utbildning, innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar
ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning,
studieval och personlig utveckling. Arbetet mot könsbundna
studieval omfattar all utbildning.
Den nya yrkesexamen som föreslås vara krav för att få legitima
tion som hälso- och sjukvårdskurator bedöms inte påverka de
tendenser till könsfördelning som har kunnat konstateras hos
yrkesgruppen. Sammantaget görs bedömningen att förslagen inte
försvårar uppnåendet av de jämställdhetspolitiska målen.

5.7

Konsekvenser för integrationen

Konsekvensanalysen ur ett integrationsperspektiv har genomförts
med utgångspunkt i regeringens mål för integrationspolitik. Det
övergripande målet för integrationspolitiken är lika rättigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en
samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, samt en
samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och
tolerans och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och
medansvariga för.
Konsekvenser av förslagen för integrationspolitiska mål som
identifieras rör hälso- och sjukvårdskuratorer med utbildning från
annat land än Sverige. Personer med utbildning från annat land
kommer enligt patientsäkerhetsförordningen behöva ansöka om
2

http://www.scb.se/uf0205

46

Ds 2017:39

Konsekvenser av förslagen

legitimation hos Socialstyrelsen. Processen för att erhålla
legitimation enligt förslaget kommer delvis att skilja sig åt för
utbildade inom respektive utanför EU/EES eller Schweiz som följd
av att prövningen av yrkeskvalifikationerna för utbildade inom EES
är det första steget i processen för att erhålla legitimation.
Det finns ingen tillgänglig statistik över hur stor andel av dem
som i dag är verksamma som kuratorer inom hälso- och sjuk
vården, som har en utbildning från annat land. Sett till utlåtanden
som Universitets- och högskolerådet (UHR) har gjort gällande
utländsk socionomexamen, rör det sig nästan uteslutande om
bedömningar av utbildningar från de andra nordiska länderna. Det
finns därför skäl att anta att personer med socionomutbildning från
annat land än de nordiska länderna, inte i någon större utsträckning
finns representerade inom yrkesgruppen. Även i Arbets
förmedlingens snabbspår för nyanlända med examen i socialt arbete
(däribland kuratorer) från länder utanför EU/EES eller Schweiz är
deltagarantalet lågt. Från juni 2016 till mars 2017 har 26 personer
deltagit eller deltar i snabbspåret. Snabbspåren ska leda till
kompetensförsörjning av bristyrken genom att nyanlända med
efterfrågade kompetenser snabbare får ett arbete.
Förslagen i promemorian bedöms medföra vissa positiva
effekter för personer utbildade i annat land, eftersom legitima
tionen innebär att det finns en statlig garanti, genom Social
styrelsens prövning om ansökan om legitimation, för att personen
har nödvändig kompetens för yrket. Denna statliga prövning av
rätt till legitimation kan medföra att fler arbetsgivare anställer
kuratorer inom hälso- och sjukvården som är utbildade i annat
land.

5.8

Konsekvenser för myndigheter

För Socialstyrelsens del bedöms förslagen innebära ökade
engångskostnader på initialt cirka 1 750 000 kronor för att
behandla ansökningar om legitimation för redan yrkesverksamma
kuratorer inom hälso- och sjukvården. Meddelande av legitima
tioner kommer dock avgiftsfinansieras, se avsnitt 4.3. Den avgift
som föreslås för prövning av ansökningar om legitimation kompen
serar den kostnad som myndigheten bedömer kommer att uppstå
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till följd av ansökningarna. Förslagen kommer mot bakgrund av
detta inte medföra några ekonomiska kostnader för statsbudgeten.
Förslagen innebär att legitimerade hälso- och sjukvårds
kuratorer kommer att stå under samma tillsyn av Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) som annan legitimerad hälso- och sjuk
vårdspersonal. Legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer kommer
att utgöra cirka en procent av all legitimerad personal inom hälso
och sjukvården. Det antal ärenden som förväntas tillkomma för
IVO:s del till följd av förslaget är därför av mycket begränsad
omfattning. Regeringen gör bedömningen att kostnaderna för att
hantera de nya uppgifterna ryms inom ramen för myndighetens
förvaltningsanslag och att förslaget därmed inte medför några
ekonomiska konsekvenser för statsbudgeten.
Socialstyrelsens beslut om legitimation och beslut av HSAN om
prövotid och återkallelse av legitimation kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol (10 kap. 9 och 13 a §§ PSL). Detsamma gäller
beslut av Socialstyrelsen att inte godkänna en enskild persons
utländska utbildning (11 kap. 2 § förordningen [2016:157] om
erkännande av yrkeskvalifikationer). Antalet överklagade ärenden
förväntas dock bli begränsat och de eventuella kostnadsökningar
som förslagen kan medföra för domstolarna bedöms därför bli så
marginella att de ryms inom befintliga anslag.

5.9

Övriga konsekvenser

Förslagen har inte några effekter på sysselsättning eller offentlig
service i olika delar av landet. Vad gäller brottslighet och brotts
förebyggande arbete kan inte några effekter av förslagen identi
fieras. Promemorians förslag bedöms inte heller medföra några
konsekvenser för miljön.
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6.1

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

3 kap. 3 §
I paragrafen har punkt 3 tagits bort. Ändringen föranleds av att
hälso- och sjukvårdskurator ska vara ett legitimationsyrke enligt
4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Hälso- och sjukvårds
kuratorer omfattas då av skyldigheten att föra patientjournal enligt
paragrafens punkt 1. Med den föreslagna ändringen kommer även
hälso- och sjukvårdskuratorer som verkar i privat verksamhet att
omfattas av skyldigheten att föra patientjournal.
Förslaget behandlas närmare i avsnitt 4.2.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt punkt 1 träder lagändringen i kraft den 1 januari 2019.
Av punkt 2 följer att den som i den allmänna hälso- och
sjukvården utför samma slags arbetsuppgifter som en hälso- och
sjukvårdskurator, men som inte har någon legitimation för yrket,
även fortsättningsvis är skyldig att föra patientjournal.
Förslagen behandlas närmare i avsnitt 4.5.

6.2

Förslag till lag om ändring i
patientsäkerhetslagen (2010:659)

4 kap. 1 §
Ändringen som görs i tabellen i paragrafen innebär att en person
som har avlagt hälso- och sjukvårdskuratorsexamen efter ansökan
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ska få legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. En legitima
tion för yrkesgruppen innebär bland annat att det ställs krav på
yrkesutövarens lämplighet och kompetens, att legitimationen kan
återkallas eller prövotid meddelas och att yrkesutövaren finns med i
Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårds
personal.
Yrkestiteln hälso- och sjukvårdskurator får användas endast av
den som har legitimation för yrket. Förutom hälso- och sjukvårds
kuratorer får ingen i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område heller använda en titel som kan förväxlas med hälso- och
sjukvårdskurator. Detta följer av 4 kap. 5 och 6 §§. Att den sist
nämnda bestämmelsen enbart gäller i yrkesverksamhet på hälso
och sjukvårdens område innebär att t.ex. en skolkurator fortsatt
kan använda sin yrkestitel.
Paragrafens femte stycke ändras på så sätt att regeringen får
vidaredelegera föreskriftsrätt till en myndighet i fråga om vilka
andra utbildningar än dem som anges i tabellen som ska ge rätt till
legitimation. Se även förslaget till 8 kap. 5 § patientsäkerhets
förordningen (2010:1369), där Socialstyrelsen bemyndigas meddela
föreskrifter om vilka kvalifikationer som ska anses likvärdiga med
en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen enligt denna paragraf.
Förslagen behandlas närmare i avsnitt 4.1.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Enligt punkt 1 träder lagändringen i kraft den 1 januari 2019.
Av punkt 2 följer att den som har vissa andra kvalifikationer än
en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen under en övergångstid om
fem år också kan få legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.
Ansökan hos Socialstyrelsen ska göras före den 1 januari 2024.
Förslagen behandlas närmare i avsnitt 4.5.
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Okt 2017
Målvärdet har ej helt uppfyllts p g a tjänstledigheter,
långtidssjukskrivningar och nyanställningar. På någon enhet pågår samtal
i nuläget.
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Okt 2017
Fler långtidssjukskrivningar jmf föregående år. Rehab planer finns då
detta är relevant.
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Okt 2017
Det positiva resultatet efter tio månader 2017 fördelar sig på
Regionledningskontoret 5,1 mnkr och på Verksamhetsnära funktion 3,8
mnkr (OBS ca 1,5 mnkr för högt, felaktig periodisering, rättas nästa
månad). Huvuddelen av överskottet kan hänföras till återhållsamhet vad
avser externt köpt tjänster samt redovisat överskott (1,0 mnkr) på
"barnmorskemålet". Inom vissa områden finns även ett antal
personalvakanser.
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Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2017-10-01-10-31 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
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Förordnande av tf verksamhetschef Psyk klin Vnmo
Begäran om allmän handling
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Ärendetyp
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Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetsområdeschef
Psyk, rehab och diagnostik
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Beslutsdatum
2017-09-29

Beslutsdelegat
Agneta Jansmyr
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2017-11-28
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2017-10-17
Finnvedens samordningsförbund 2017-10-03
Bostadsbyggen i Jönköping AB 2017-09-25
Bostadsbyggen i Jönköping AB 2017-10-18
Årsmöte för Länsteatrarna i Sverige 2016 2017-04-14
AB Transitio 2017-09-14
Centrala samverkansgruppen 2017-10-17

Inkomna handlingar

Smålands Turism – För kännedom ang bolaget IT-plattform Småland & Öland AB

Inkomna ärenden

Ärendelista 2017-10-01—10-31

Övrigt

Utvärdering sommaren 2017
Kapitalförvaltningsrapport 2017:3

Regeringsbeslut

Uppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå inom
ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020
Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå –
RJL 2017/2905

Cirkulär från SKL
Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt
tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt
avskedad – 17:49
Avtal om samverkan och arbetsmiljö – 17:51
Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform – 17:56
Partgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö – 17:58
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte
fått försäkringsskydd enligt AGS-KL – 17:59

Beslut/Meddelande från SKL

Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt – 15/2017
Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018 – 16/2017

Revisionsrapport 2017
Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i Region Jönköpings län
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1.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat regionens delårsbokslut för
perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Granskningens och revisionsrapportens syfte gällande
delårsbokslutet är att vara en del av det underlag som revisorerna använder inför sitt
ställningstagande i revisionsberättelsen vid räkenskapsårets slut.
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten
samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall
utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:



Är resultatet i delårsrapporten förenligt med fullmäktiges mål?
Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed för kommunal verksamhet?

Granskningen utgår från den lämnade delårsrapporten och utifrån granskningen har vi gjort
nedanstående bedömningar/iakttagelser:
-

Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten per den 31 augusti 2017, i allt
väsentligt ger en rättvisande bild av regionens ekonomiska resultat och ställning
utifrån de principer som tillämpas av regionen. Vi noterar att lagkravet avseende
blandmodellen för redovisning av pensionsavsättningarna inte uppfylls i
delårsrapporten men ingår i prognosen.

-

Delårsrapporten är en återrapportering av hur regionen och nämndernas verksamhet
följer de riktlinjer och mål som Regionfullmäktige har fastställt. En fortsatt utveckling
mot ökad tydlighet i delårsrapporten av nämndernas samt Regionstyrelsens
verksamhet och ekonomi bör ske. Vi konstaterar att de stödfunktioner som finns inom
Regionstyrelsens verksamhet t.ex. fastigheter, IT och verksamhetsstöd och service
inte behandlas i delårsrapporten.

-

Det finansiella målet, om egenfinansiering av investeringar, är uppfyllt per den 31
augusti 2017. Utifrån prognosen blir egenfinansieringsgraden för investeringar 85 %
för 2017, vilket innebär att måluppfyllelse för det enskilda räkenskapsåret 2017 inte
beräknas uppnås.

-

Vår samlade bedömning är att delårsrapporten ger en tydlig bild av måluppfyllelsen
per 31 augusti 2017 gällande de systemmätetal som, vid delårsbokslutet, anses ingå i
bedömningen av god ekonomisk hushållning. Det är en större andel av
systemmätetal som inte når måluppfyllelse i jämförelse med samma period
föregående år. De systemmätetal som inte når måluppfyllelse är enligt
delårsrapporten, främst hänförliga till tillgängligheten i specialiserad vård och till barnoch ungdomspsykiatrin.

-

För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs måluppfyllelse inom både
verksamhetsmässiga och finansiella mål. Det är väsentligt att regionen löpande följer
upp och utvärderar de aktiviteter som pågår gällande de systemmätetal som inte når
måluppfyllelse i delårsbokslutet per den 31 augusti 2017.
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2.

Inledning

2.1

Bakgrund

Redovisningsrevisionen ska ge revisorerna underlag för att pröva om räkenskaperna är
rättvisande. Den omfattar granskning av regionens årsredovisning, delårsbokslut, intern
kontroll samt granskning av olika system och redovisningsrutiner.
Enligt kommunallagen ska revisorerna granska en delårsrapport omfattande minst 6
månader och högst 8 månader av verksamhetsåret.
Revisorerna skall även bedöma om resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av
fullmäktige, är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

2.2

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen av delårsrapporten är översiktlig och inriktas på att bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med fullmäktiges mål. Granskningen innefattar även kontroller av
att regionens delårsrapport överensstämmer med Lag om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Granskningsresultaten vid delårsbokslutet utgör viktig information inför granskningen av
årsbokslutet.
Granskningen bygger på följande revisionsfrågor:



2.3

Är resultatet i delårsrapporten förenligt med fullmäktiges mål?
Är delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed för kommunal verksamhet?

Avgränsning

Då detta är en översiktlig granskning har granskningsinsatserna koncentrerats till
övergripande frågor samt analys av verksamheter som har väsentlig betydelse för regionens
resultat- och balansräkningar.

2.4

Revisionskriterier

Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier:






Kommunallagen
Lag om kommunal redovisning
Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
Budget med verksamhetsplan 2017, flerårsplan 2018-2019
Region Jönköpings läns bokslutsinstruktioner
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3.

Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

3.1

Bokslutsprocessen

Den politiska organisationen i Region Jönköpings län består av Regionstyrelsen, nämnden
för Folkhälsa och sjukvård, nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och
nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö.
I likhet med tidigare år är delårsrapporten uppdelad på Hälso- och sjukvård samt Regional
utveckling. Den detaljerade finansiella informationen är lagd som en bilaga till
delårsrapporten. I denna bilaga framgår bl.a. driftsresultat och budgetavvikelser för olika
delar i nämndernas verksamhet.
Internt sker fortfarande en uppföljning per verksamhetsområde, dvs. Medicinsk vård,
Kirurgisk vård, Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, IT-centrum m.fl.
Den ekonomiska redovisningen av regionens verksamhet sker alltså utifrån flera olika
perspektiv.
Kommentar:
Delårsrapporten är en återrapportering av hur regionen och nämndernas verksamhet följer
de riktlinjer och mål som Regionfullmäktige har fastställt. En fortsatt utveckling mot ökad
tydlighet i delårsrapporten av nämndernas verksamhet och ekonomi bör ske.

3.2

Redovisningsprinciper

Regionen upprättar månadsuppföljningar, fördjupad månadsrapport per den 30 april,
delårsbokslut per den 31 augusti samt ett årsbokslut per den 31 december. Det finns
fastställda anvisningar för delårsbokslutet per den 31 augusti 2017.
Kommentar:
Samma redovisningsprinciper som i föregående års del- och årsbokslut har tillämpats.

3.3

Uppföljning av tidigare iakttagelser

I granskningsrapporten avseende delårsbokslutet 2016:2 fanns följande sammanfattande
bedömning:
”I likhet med tidigare granskningar vill vi påtala att delårsrapporten inte är upprättad
utifrån kraven i lag om kommunal redovisning avseende pensionerna. Fullfondering
tillämpas istället för blandmodellen som lagen kräver. Vidare avviker – enligt vår
uppfattning – beslutet om snittning av de finansiella kostnaderna för pensionerna från
vad som är god redovisningssed. Vi bedömer dock att redovisat resultat för
delårsperioden i allt väsentligt är rättvisande utifrån de redovisningsprinciper som
Regionen tillämpar för pensionerna. Resultatet enligt blandmodellen framgår inte av
delårsrapporten”.
Kommentar:
Regionen redovisar även i år hela pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen.
Detta är inte förenligt med Lag om kommunal redovisning, som anger att blandmodellen ska
tillämpas.
I årets delårsrapport per den 31 augusti 2017 redovisas resultatet enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att gällande lagkrav inte uppfylls. I prognosen för helåret 2017 har
resultatet enligt blandmodellen räknats fram.
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Snittning har skett av de finansiella kostnaderna avseende pensionerna. Detta är inte i linje
med god redovisningssed, men är förenligt med de principer som budgeten är baserad på.

3.4

Resultatanalys

Resultaträkning, mnkr

Utfall
januariaugusti
2017

Utfall
januariaugusti
2016

Skillnad

Prognos
2017

Avvikelse
mellan
Budget
Prognos
2017
och
Budget

Utfall
2016

2 039
-11
288
-385

1 442

1 267

2 229

Verksamhetens kostnader

-7 686

-7 241

-11 860

Avskrivningar

-259
-6 503
5 413

-257
-6 231

-393
-272 -10 024
238
8 119

-10 089

65

-9 634

8 100

19

7 801

1 452

1 364

88

2 179

2 136

43

2 045

362
43
405

308

54

147

127

212

110

-67

23

-37

104

418

-13

274
-14
260

170

90

316

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Årets resultat

5 175

Kommentarer till resultat för perioden januari – augusti 2017
Regionens resultat för perioden uppgår till 405 mnkr (få 418 mnkr). Resultaten är inte helt
jämförbara, då de innehåller ett antal jämförelsestörande poster exempelvis fanns kostnader,
uppgående till 32 mnkr, för infrastrukturinvesteringar i resultatet för perioden januari –
augusti 2016.
Kommentarer till budgetavvikelse och prognos för 2017
Regionen prognosticerar ett resultat uppgående till 260 mnkr för 2017. Detta är 90 mnkr
högre än budget och 56 mnkr lägre än föregående år. Större avvikelser finns främst
avseende pensionskostnader och sociala avgifter. Pensionsskulden redovisas med
utgångspunkt från en beräkning från KPA. Regionen begär prognoser per tertial.
Helårsprognosen för 2017 har varierat kraftigt från årsskiftet 2016 och under 2017. Den
påverkas bl. a. av basbeloppet, räntesatser, medellivslängd och när lönejusteringar
rapporteras. Det finns en stor osäkerhet kring storleken av den slutliga prognosen för 2017.
Regionen ser över rutinerna för inrapportering av nya löner för att säkerställa att prognosen
baseras på de senaste månadslönerna.
Kommentarer till skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella poster
Skatteintäkterna i prognosen är baserade på en beräkning från SKL i augusti 2017. I denna
prognos var skatteintäkterna högre än den prognos som låg till grund för budgeten.
Avvikelsen i prognosen uppgår till +19 mnkr. Det har kommit en ny prognos från SKL efter att
delårsrapporten fastställdes. Denna visar på ytterligare ca 8 mnkr högre skatteintäkter för
2017.
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Generella statsbidragen överstiger budgeten i delårsbokslutet med 28 mnkr och beräknas
även överstiga budgeten för helåret 2017 med 43 mnkr. En stor del av överskottet är
läkemedelsbidraget, som förväntas överstiga budgeten med 33 mnkr för helåret 2017.
Finansnettot är 67 mnkr lägre än föregående år och i prognosen för helåret 2017 understiger
finansnettot budgeten med 37 mnkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter från räntor och
utdelningar och realisationsvinster samt högre kostnader i form av nedskrivningar.
Finansnettot påverkas av innehållet i värdepappersportföljen samt i vilken utsträckning
reavinster och reaförluster realiseras. Omplacering mellan räntebärande värdepapper och
aktier sker för att uppfylla de krav som finns i finanspolicyn avseende hur stor andel av de
finansiella tillgångarna som får användas för respektive placeringsform. Det innebär
exempelvis att om aktiekurserna stiger avyttras aktier och vinster realiseras. Det finansiella
nettot är även i hög grad påverkat av vilka finansiella kostnader som finns avseende
värdesäkring av pensioner.
I delårsrapportens bilaga finns en driftsredovisning som kan sammanställas per nämnd enligt
nedan:
Driftsredovisning per nämnd (exkl.
gemensamma kostnader)
Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden Trafik, infrastruktur och miljö
Regionstyrelsen
Regiongemensamma poster
Totalt

Utfall
januari augusti
2017

Prognos
2017

Budget
2017

Avvikelse
2017

5 613

8 615

8 568

-47

154

243

246

3

582
214
-60
6 503

857
396
-87
10 024

826
474
-25
10 089

-31
78
62
65

I likhet med tidigare år finns kommentarer utifrån det ekonomiska utfallet för Hälso- och
sjukvård och Regional utveckling. Det är svårt att få en samlad och tydlig överblick av
verksamhet och ekonomi för respektive nämnd. Driftsredovisningen för Regionstyrelsen och
de regiongemensamma kostnaderna kommenteras inte i delårsrapporten.
Nämnden Folkhälsa och sjukvård prognosticerar ett underskott för helåret 2017
uppgående till -47 mnkr.
Under 2017 har verksamhetsområdet Medicinsk vård delvis anpassat sin verksamhet till
budgetramarna och bedömning görs att underskottet för helåret 2017 blir 15 mnkr, vilket är
väsentligt bättre än tidigare år.
Verksamhetsområdet Kirurgisk vård har fortsatt obalans i ekonomin och bedömning görs att
underskottet kommer att uppgå till 50 mnkr för helåret 2017. Verksamheten har inte kunnat
minska bemanning eller beroendet av hyrläkare i den takt som antagits i budgeten.
Verksamhetsområdet Bra Liv beräknar ett underskott uppgående till 23 mnkr. Orsaker till
underskottet anges bl.a. vara fler anställda, fortsatt beroende av hyrläkare samt ökade
kostnader för laboratorietjänster. Ersättning för asylundersökningar har varit lägre än
förväntat.
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Det finns ett antal poster som påverkar resultatet positivt både i delårsbokslutet och i
helårsprognosen. Några större poster är:
- ”Sjukskrivningsmiljarden” budgeterades inte då det tidigare inte var känt att bidraget
skulle utbetalas även för 2017. Det totala överskottet för helåret beräknas uppgå till
15 mnkr.
- Statsbidrag för psykiatrisatsningar väntas ge ett överskott uppgående till 9 mnkr.
- Stadsbidrag för somatisk vård, t.ex. cancervård och förlossningsvård, beräknas ge ett
nettoöverskott uppgående till 7 mnkr.
Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet prognosticerar ett överskott
uppgående till 3 mnkr. Överskottet är hänförligt till verksamhetsområdet Utbildning och kultur
och beror huvudsakligen på utökade statliga bidrag.
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö prognosticerar ett underskott om -31 mnkr.
Årets resultat har bl.a. belastats med ökade kostnader i samband med inställda Krösatåg,
slutreglering av tvist med Västtågen samt höjda dieselkostnader.
Regionstyrelsens och regionens övergripande verksamheter beskrivs inte tydligt i
delårsrapporten. Det totala prognosticerade överskottet på 140 mnkr består av ett antal
poster:

3.5

-

Pensionskostnaderna är 48 mnkr lägre än budget per 31 augusti och helårseffekten
beräknas uppgå till 70 mnkr.

-

IT-kostnaderna bedöms understiga budgeten med 10 mkr beroende på att IT-projekt
inte har genomförts i den takt som planerats.

-

Verksamhetsstöd och service inklusive Regionfastigheter bedöms ge ett överskott
uppgående till 24 mnkr. I denna verksamhet ingår förutom fastigheter även bl.a.
vårdnära service, slutenvårdsapotek, förråd och närtransporter.

-

Verksamhetsnära funktion, där ingår kansliet, ledningsfunktioner, Qulturum m.fl.
Dessa verksamheter beräknas ge ett överskott uppgående till 5 mnkr.

-

Slutreglering av tvist avseende fastigheten där vårdcentralen Hälsan idag bedriver sin
verksamhet, har gett ett positivt utfall uppgående till 7 mnkr.

-

Övriga positiva avvikelser är inte utnyttjade reserver för oförutsedda kostnader, 15
mnkr.

Bedömning

De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget för perioden har på
övergripande nivå i allt väsentligt kunnat analyseras och trovärdiga och rimliga förklaringar
finns.
Redogörelsen i delårsrapporten bör på ett tydligare sätt kopplas till Regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag och verksamheter. Så som delårsrapporten är utformad idag är det
svårt att få en bild av utfall och avvikelser för de enskilda nämnderna och därmed försvåras
styrningen av nämnderna samt revisorernas ansvarsprövning. Vi konstaterar att de
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stödfunktioner som finns inom Regionstyrelsens verksamhet t ex fastigheter, IT och
verksamhetsstöd och service inte behandlas tillräckligt i delårsrapporten.
Vår bedömning är att delårsrapporten per den 31 augusti 2017, i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av regionens ekonomiska resultat och ställning utifrån de principer som
tillämpas av regionen.
Delårsrapporten är delvis upprättad i enlighet med de krav som finns i Lag om kommunal
redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och fastställda
bokslutsanvisningar. Vi noterar att lagkravet avseende blandmodellen för redovisning av
pensionsavsättningarna inte uppfylls i delårsrapporten.
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4.
4.1

God ekonomisk hushållning
Finansiella mål

Mål

Utfall per 31 aug. 2017

Prognos per 31 dec. 2017

Investeringar ska över en
tidscykel om tio år
egenfinansieras.

Resultat: 405 mnkr
Avskrivningar: 259 mnkr
Investeringsutrymme: 664 mnkr

Resultat: 260 mnkr
Avskrivningar: 393 mnkr
Investeringsutrymme: 653 mnkr

Genomförda nettoinvesteringar:
553 mnkr

Prognos nettoinvesteringar:
770 mnkr

Det finansiella målet är uppfyllt per den 31 augusti 2017. I delårsrapporten framgår att
investeringarna beräknas uppgå till 770 mnkr för 2017. Det prognosticerade resultatet är 260
mnkr och beräknade avskrivningar uppgår till 393 mnkr, vilket ger ett investeringsutrymme på
653 mnkr för 2017. Utifrån prognosen blir egenfinansieringsgraden för investeringar 85 % för
2017, vilket innebär att måluppfyllelse för det enskilda räkenskapsåret 2017 inte beräknas
uppnås.
I budgeten för 2017 framgår att Region Jönköpings län ska klara att finansiera
reinvesteringar och nyinvesteringar i fastigheter och inventarier med egna medel. Under
2004-2014 klarade regionen att egenfinansiera investeringarna. Nästa tioårsperiod avser
perioden 2015-2025. Under åren 2016-2019 pågår stora och omfattande investeringar, vilka
beräknas omfatta i genomsnitt 780 mnkr/år. Detta kräver ett genomsnittligt resultat på ca 360
mnkr/år för att målet om egenfinansiering ska kunna uppnås. I budgeten anges att en
strategi för att möjliggöra egenfinansiering för perioden som helhet (2015-2025) kommer att
tas fram.
Det prognostiserade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli 103 mnkr.
Region Jönköpings län har inga balanskravsunderskott från tidigare år som ska återställas.

4.2

Mål för verksamheten

I dokumentet Budget med verksamhetsplan 2017och flerårspIan 2018-2019, framgår
Regionens vision - ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Budgeten är det viktigaste
styrdokumentet och här fastställs vision, värderingar och övergripande strategiska mål. Inom
de olika verksamhetsområdena formuleras sedan mål, framgångsfaktorer, systemmätetal
och handlingsplaner. Utgångspunkten är att förverkliga visionen genom god hushållning,
såväl verksamhetsmässigt som finansiellt.
I delårsrapporten anges att verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på
tillgänglighet, bemötande, kliniska resultat, patientsäkerhet, folkhälsa och
kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa
attraktivitet och tillväxt i länet.
Måluppfyllelse redovisas för de systemmätetal som regionfullmäktige beslutat ska mätas i
delårsboksluten 2017. Per 31 augusti 2017 mäts 33 av totalt 56 systemmätetal. Likt tidigare
år så sker redovisning av systemmätetalen i två delar, en mer utförlig beskrivning under
respektive verksamhetsområde och en redovisning i tabellform.
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Sammanfattning av måluppfyllelsen per 2017-08-31:
2017-08-31

Andel i %

2016-08-31

Andel i %

Antal mätetal
som når
måluppfyllelse

11

33 %

17

38 %

Antal mätetal
som delvis når
måluppfyllelse

9

27 %

18

40 %

Antal mätetal
som inte når
målfyllelse

13

40 %

10

22 %

Totalt antal
mätetal som
mäts i delåret

33

45

I delårsrapport 2017:2 framgår att 12 av 13 mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020
är helt eller delvis uppfyllda (dessa mätetal är inte med i tabellen ovan). Enligt uppgift är det
inte fastställt om eller hur mätetalen inom hållbarhetsprogrammet ska ingå i bedömningen av
god ekonomisk hushållning. Jämförelsen av måluppfyllelsen av systemmätetalen mellan
åren är osäker.

4.3

Bedömning

Utgångspunkten för regionens styrning är att god hushållning ska uppnås både
verksamhetsmässigt och finansiellt. I delårsrapporten redovisas systemmätetalen likt tidigare
år, dels i beskrivande text (uppdelat i områdena folkhälsa och sjukvård, regional utveckling
och medarbetare) och dels i tabellform. Regionen anger att verksamhetsmålen för hälso- och
sjukvård fokuserar på bl.a. tillgänglighet, bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och
kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa
attraktivitet och tillväxt för länet.
Av tabellen ovan framgår att det är en större andel av systemmätetal som inte når
måluppfyllelse i jämförelse med samma period föregående år. De systemmätetal som inte
når måluppfyllelse är enligt delårsrapporten, främst hänförliga till tillgängligheten i
specialiserad vård och till barn- och ungdomspsykiatrin. Även mätetalen avseende
genomförda återbesök inom medicinskt måldatum samt andel förstagångsföräldrar som
genomgått hälsosamtal når inte måluppfyllelse. Inom tandvården finns fyra mätetal som mäts
per 31 augusti 2017, och tre av dessa fyra mätetal är inte uppfyllda. Det ekonomiska
resultatet inom folkhälsa och sjukvård är -7,7 mnkr vilket också leder till att mätetalet inte når
måluppfyllelse.

10

För varje mätetal som redovisas i delårsrapport 2 finns en kortfattad analys av utfallet och i
vissa fall redovisas planerade åtgärder. Orsaken till att tillgänglighetsmålen inom både
specialiserad vård, barn- och ungdomspsykiatrin och tandvården förklaras till stor del av
bemanningsproblem och ett ökat inflöde av patienter. För att förbättra måluppfyllelsen vid
året slut anges att de pågår aktiviteter gällande bl.a. rekrytering inom flera yrkeskategorier,
effektivisering av processer, tillämpning av RAK och resursfördelning av personal för att
stötta kliniker med svårigheter. Det finansiella underskottet inom folkhälsa och sjukvård
härrör sig främst från Kirurgisk vård och Bra Liv.
Inom perspektivet Medarbetare är det tre systemmätetal som mäts per 31 augusti 2017.
Mätetalet avseende personalhälsa/sjukfrånvaro är uppfyllt då sjukfrånvaron minskat i
regionen som helhet. De två övriga mätetalen avseende kompetensutvecklingsplan och
medarbetarsamtal är delvis uppfyllda, då det är pågående aktiviteter under hela året.
Det finansiella målet är att investeringar ska egenfinansieras över en tioårsperiod. Den
nuvarande tioårsperioden är 2015-2025. Vid granskning av delårsrapporten kan vi konstatera
att målet är uppfyllt per den 31 augusti 2017. Omfattande investeringar pågår och kommer
att fortsätta under stor del av denna tioårsperiod vilket kommer kräva stora överskott om
målet om egenfinansiering ska kunna nås för innevarande tioårsperiod.
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs måluppfyllelse inom både
verksamhetsmässiga och finansiella mål. Det är väsentligt att regionen löpande följer upp
och utvärderar de aktiviteter som pågår gällande de systemmätetal som inte når
måluppfyllelse i delårsbokslutet per den 31 augusti 2017.
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