
KALLELSE 1(3)

Regionstyrelsen

Tid: 2018-01-30, kl 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Kl 09.00-12.00
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning

Genomgång av ärenden inför beslut
3 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i 

Region Jönköpings län
2016/3444

4 Motion  Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 2017/400
5 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 

kollektivtrafiken
2017/2583

6 Granskning av regionens arbete med att utnyttja 
möjligheterna inom området Rätt använd 
kompetens - RAK

2017/2584

7 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017/2578
8 Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen 

och Kustpilen
2017/3309

9 Instruktion till regiondirektör 2017/2784
10 Ställföreträdande smittskyddsläkare 2017/3534
11 Intern kontrollplan 2018 2017/118
12 Intern kontrollplan rapport 2017 2016/2572
13 Hyresavtal Värnamo Energi AB avseende 

panncentral Värnamo sjukhus
2018/56

14 Remiss - Departementspromemorian Ett 
enhetligt regionalt utvecklingsansvar Ds2017-61

2017/3488

15 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
inför valåret 2018

2018/50

16 Positionspapper-Regionsamverkan Sydsverige, 
kultur

2017/2632

Informationsärenden och aktuellt
17 Aktuell information
18 Månadsrapport
19 Datum för Krisledningsutbildning - 11 april på 

SOS alarm



KALLELSE 2(3)

Regionstyrelsen

Tid: 2018-01-30, kl 09:00

20 Digitalisering
21 Svar på frågor om Smålands Musik och Teater 2018/196
22 Instruktion inför möte med 

samordningsförbunden

Beslutsärenden för regionfullmäktige
23 Ärende 3-7

Beslutsärenden för regionstyrelsen
24 Ärende 8-16 samt 25-26
25 Anmälan av delegationsbeslut - Regionstyrelsen 

2018
2018/31

26 Anmälan av informationshandlingar - 
Regionstyrelsen 2018

2018/34

Kallade
Ordinarie ledamöter
Malin Wengholm (M), ordf
Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf
Carina Ödebrink (S), 2:e vice ordf
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Ekström (L)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Elisabet Eriksson, tf regional 
utvecklingsdirektör
Ami Andersson, tf HR-direktör
Tina Jörhall, 

För kännedom
Ersättare
Britt Johansson (M)
Mattias Ingeson (KD)
Helena Stålhammar (C)
Eva Nilsson (M)
Hans Rocén (M)
Irene Oskarsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Ann-Kristine Göransson (S)
Maria Hörnsten (S)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Eliasson (S)
Jonas Magnusson (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)



KALLELSE 3(3)

Regionstyrelsen

Tid: 2018-01-30, kl 09:00

kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör



MOTIONSSVAR

2018-01-23 RJL 2016/3444

Regionledningskontoret
Avsändare

Regionstyrelsen

Motion - Hur ska framtidens sjukvård 
ges i Region Jönköpings län?

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? att utforma en strategi 
för pågående och kommande investeringar samt ombyggnationer för att kunna 
möta framtidens hälso- och sjukvård där det i det fortsatta översiktsplanearbetet 
ska ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda.

Information i ärendet
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? 

 Att utforma en strategi för pågående och kommande investeringar samt 
ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det 
i det fortsatta översiktsplanearbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig 
dialog med berörda.

Motionen har lämnats till nämnden för folkhälsa och sjukvård för synpunkter. 
Nämnden har lämnat följande synpunkter: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet



MOTIONSSVAR

2018-01-23 2016/3444

Viktigt att nämnden för folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i beredningen 
av fastighetsärenden eftersom detta påverkar driftskostnaderna och 
patientsäkerhet.

I budget och verksamhetsplan med flerårsplan görs årligen en planering för 
kommande år samt för de två efterföljande åren. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan beaktas utveckling i omvärld, analyser görs av 
befolkningsutveckling samt resultat och chefer och medarbetare involveras i 
arbetet. Det gör att det även är en översiktlig, mer långsiktig planering än tre år.
Ett exempel är arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som 
innebär en förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 
från vårt till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva. I arbetet med att planera investeringar vid sjukhus och 
vårdcentraler är denna förflyttning tillsammans med arbetsmiljön viktiga 
utgångspunkter. 

Vid alla tre sjukhusen pågår ombyggnation/nybyggnation. De tre sjukvårds-
områdena har idag verksamhet vid alla tre sjukhusen, vilket underlättar 
samplanering av verksamhet och investeringar i länet inom medicinsk vård, 
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering samt diagnostik.

I januari 2017 beslutade regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet med 
framtidens hälso- och sjukvård. Work-shops har hållits i arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård, med storgrupp sjukvård och fackliga 
organsationer, i Kommunalt Forum samt med patientföreningar. Arbetet fortsätter
under 2018 enligt följande plan, Framtidens hälso- och sjukvård – revidering av 
plan, regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14. 

Nov 2017 Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer plan för arbetet. Därefter 
information om plan för arbetet till regionstyrelsen och nämnden för 
folkhälsa och sjukvård.

Dec 2017 Sammanställning av nuläge, förslag till områden för fördjupning.
- Feb 2018 Avstämning i regionstyrelsens arbetsutskott och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård samt regionstyrelsen.

Våren 2018 Förslag till målbild. I arbetet kan workshop med arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård planeras in.

Våren 2018 Work-shop i regionfullmäktige om målbild och färdplan.

Dec 2018 Framtidsplan med målbild och färdplan presenteras i 
regionstyrelsens arbetsutskott, nämnden för folkhälsa och sjukvård 
samt regionstyrelsen och fastställs sedan i regionfullmäktige.



MOTIONSSVAR

2018-01-23 2016/3444

En strategi för pågående och kommande investeringar bör utgå från planen för 
framtidens hälso- och sjukvård och arbetas fram parallellt med den under 2018. 

Det fortsatta arbetet ska utgå från tre akutsjukhus i länet och patienters och 
kommuners perspektiv ska särskilt beaktas.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 3 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i
Region Jönköpings län?
Diarienummer: RJL 2016/3444

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

 Motionen är besvarad 
Reservation
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion 
med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande 
investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens 
hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska 
ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-01-09
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-06-12
    Protokollsutdrag FS-presidie 2017-05-17, 2017-03-01, 

2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30
    Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar att motionen bifalles med instämmande av 
Sibylla Jämting.

Maria Frisk yrkar att motionen är besvarad. I detta yrkande 
instämmer ordföranden.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att arbetsutskottet bifaller Maria Frisks yrkanden om att 
motionen är besvarad. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



UNDERLAG

2018-01-09 RJL 2016/3444

Regionledningskontoret
Avsändare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Hur ska framtidens sjukvård 
ges i Region Jönköpings län?

Inledning
Med anledning av motion från Rachel de Basso och Carina Ödebrink, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet. Efter behandling i 
regionstyrelsens arbetsutskott 2017-12-14 har underlaget kompletterats.

Information i ärendet
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? 

 Att utforma en strategi för pågående och kommande investeringar samt 
ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det 
i det fortsatta översiktsplanearbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig 
dialog med berörda.

Motionen har lämnats till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för synpunkter. 
Nämnden har lämnat följande synpunkter: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet

Viktigt att Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i beredningen 
av fastighetsärenden eftersom detta påverkar driftskostnaderna och 
patientsäkerhet.

I budget och verksamhetsplan med flerårsplan görs årligen en planering för 
kommande år samt för de två efterföljande åren. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan beaktas utveckling i omvärld, analyser görs av 
befolkningsutveckling samt resultat och chefer och medarbetare involveras i 
arbetet. Det gör att det även är en översiktlig, mer långsiktig planering än tre år.



UNDERLAG

2018-01-09 2016/3444

Ett exempel är arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som 
innebär en förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 
från vårt till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva. I arbetet med att planera investeringar vid sjukhus och 
vårdcentraler är denna förflyttning tillsammans med arbetsmiljön viktiga 
utgångspunkter. 

Vid alla tre sjukhusen pågår ombyggnation/nybyggnation. De tre sjukvårds-
områdena har idag verksamhet vid alla tre sjukhusen, vilket underlättar 
samplanering av verksamhet och investeringar i länet inom medicinsk vård, 
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering samt diagnostik.

I januari 2017 beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet 
med framtidens hälso- och sjukvård. Work-shops har hållits i arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård, med storgrupp sjukvård och fackliga 
organsationer, i Kommunalt Forum samt med patientföreningar. Arbetet fortsätter
under 2018 enligt följande plan, Framtidens hälso- och sjukvård – revidering av 
plan, regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14. 

Nov 2017 Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer plan för arbetet. Därefter 
information om plan för arbetet till regionstyrelsen och Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård.

Dec 2017 Sammanställning av nuläge, förslag till områden för fördjupning.
- Feb 2018 Avstämning i arbetsutskottet och Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård och regionstyrelsen.

Våren 2018 Förslag till målbild. I arbetet kan workshop med arbetsutskottet och 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård planeras in.

Våren 2018 Work-shop i regionfullmäktige om målbild och färdplan.

Dec 2018 Framtidsplan med målbild och färdplan presenteras i 
Regionstyrelsens arbetsutskott, Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
samt Regionstyrelsen och fastställs sedan i Regionfullmäktige.

En strategi för pågående och kommande investeringar bör utgå från planen för 
framtidens hälso- och sjukvård och arbetas fram parallellt med den under 2018. 

Det fortsatta arbetet ska utgå från tre akutsjukhus i länet och patienters och 
kommuners perspektiv ska särskilt beaktas.



UNDERLAG

2018-01-09 2016/3444

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 231 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i
Region Jönköpings län?
Diarienummer: RJL 2016/3444

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera 
underlaget i enlighet med dagens diskussion, härefter åter till 
arbetsutskottet. 

Sammanfattning 
Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion 
med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande 
investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens 
hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska 
ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2017-06-12
 Protokollsutdrag FS-presidie 2017-05-17, 2017-03-01, 

2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår att motionen blir en del i utredningen 
om framtidens sjukvård - strategi och handlingsplan. Yrkar att 
motionen bifalles.

Sibylla Jämting instämmer i Carina Ödebrinks yrkande. 

Rune Backlund och Maria Frisk yrkar att motionen är besvarad i 
och med att man lyfter in motionens intentioner i det pågående 
arbetet med framtidens sjukvård – strategi och handlingsplan. 

Ordföranden förelår att underlaget nu kompletteras avseende plan 
för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård, tre akutsjukhus i 
länet samt kommuners och patienters perspektiv och att motionen 
härefter återkommer till arbetsutskottet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



UNDERLAG

2017-11-27 2016/3444

Regionledningskontoret
Avsändare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Hur ska framtidens sjukvård 
ges i Region Jönköpings län?

Inledning
Med anledning av motion från Rachel de Basso och Carina Ödebrink, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet. Efter behandling i 
regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag i ärendet.

Information i ärendet
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? 

 Att utforma en strategi för pågående och kommande investeringar samt 
ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det 
i det fortsatta översiktsplanearbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig 
dialog med berörda.

Motionen har lämnats till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för synpunkter. 
Nämnden har lämnat följande synpunkter: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet

Viktigt att Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i beredningen 
av fastighetsärenden eftersom detta påverkar driftskostnaderna och 
patientsäkerhet.

I budget och verksamhetsplan med flerårsplan görs årligen en planering för 
kommande år samt för de två efterföljande åren. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan beaktas utveckling i omvärld, analyser görs av 
befolkningsutveckling samt resultat och chefer och medarbetare involveras i 
arbetet. Det gör att det även är en översiktlig, mer långsiktig planering än tre år.



UNDERLAG

2017-11-27 2016/3444

Ett exempel är arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som 
innebär en förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 
från vårt till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva. I arbetet med att planera investeringar vid sjukhus och 
vårdcentraler är denna förflyttning tillsammans med arbetsmiljön viktiga 
utgångspunkter. 

Vid alla tre sjukhusen pågår ombyggnation/nybyggnation. De tre sjukvårds-
områdena har idag verksamhet vid alla tre sjukhusen, vilket underlättar 
samplanering av verksamhet och investeringar i länet inom medicinsk vård, 
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering samt diagnostik.

I januari 2017 beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet 
med framtidens hälso- och sjukvård. Work-shops har hållits i arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård, med storgrupp sjukvård och fackliga 
organsationer, i Kommunalt Forum samt med patientföreningar. Arbetet fortsätter
under 2018. En strategi för pågående och kommande investeringar bör utgå från 
plan för framtidens hälso- och sjukvård och arbetas fram parallellt med den under 
2018. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-06-12 RJL 2016/3444

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Hur ska framtidens sjukvård ges i Region 
Jönköpings län,

Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Lämnar följande synpunkter till beredningen av motionen kring framtidens 
sjukvård till regionstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Som en del i motionsberedning av motionen Hur ska framtidens sjukvård ges i 
Region Jönköpings län, lämnas synpunkter till regionstyrelsens arbetsutskott.

Information i ärendet
En motion har inkommit som har koppling till arbetet med framtidens sjukvård. 
Motionen bör därför beredas i samverkan med detta arbete, som pågår i 
regionstyrelsens arbetsutskott. Följande synpunkter lämnas till arbetsutskottet: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet
 Viktigt att Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i 

beredningen av fastighetsärenden eftersom detta påverkar 
driftskostnaderna och patientsäkerhet. 

Beslutsunderlag
 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län,

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2016/3444

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 174-192 

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

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 187 Motion – Hur ska framtidens sjukvård ges i 
Region Jönköpings län – anvisning av motion 
Diarienummer: RJL 2016/3444 

 

Beslut  

Regionstyrelsens arbetsutskott  

 Fördelar inkommen motion till arbetsutskottet/styrelsen 

med inhämtande av synpunkter från Nämnden Folkhälsa 

och sjukvård.  

Sammanfattning  
Rubricerad motion har kommit från Rachel De Basso och 

Carina Ödebrink, Socialdemokraterna. Regionstyrelsens 

arbetsutskott har att vid dagens sammanträde anvisa hur 

motionen ska beredas. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink föreslår att förutom arbetsutskottet/styrelsen 

även Nämnden för Folkhälsa och sjukvård ges möjlighet att 

yttra sig över motionen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör 

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist   





PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 95-107
Tid: 2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 103 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet  
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 
1. 1:a att-satsen är besvarad.
2. 2:a att-satsen avslås med förklaringen att det är 

regionfullmäktige som bestämmer vilken information som 
ska lämnas.

Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
 
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 
lämnas information i ärendet till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård. Efter behandling i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
finns ett förslag till beslut. 

Beslutsunderlag

 Beslutsunderlag daterat 2017-11-06

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 95-107
Tid: 2017-11-21, kl 10:00-16:55

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Bengt-Ove Eriksson, Sibylla Jämting och Marcus Eskdahl yrkar 
bifall till 1:a att-satsen.

Helena Stålhammar yrkar att 1:a att-satsen ska vara besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att nämnden bifaller Helena Stålhammars yrkande att 1:a 
att-satsen ska vara besvarad.

På ordförandens fråga bifaller nämnden att 2:a att-satsen avslås, 
med förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer 
vilken information som ska lämnas.
 
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Marianne Andersson Eva Eliasson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 135 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Nämnden föreslås besluta 
1. Motionen är besvarad.
2. 2:a att-satsen avslås, med förklaringen att det är 

regionfullmäktige som bestämmer vilken information som 
ska lämnas.

Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet 
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12 
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedels-
beroende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen. Ett förslag 
till beslut finns nu framtaget.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk föreslår med instämmande av Helena Stålhammar att 
motionen ska vara besvarad och att 2:a att satsen ska avslås med 
förklaringen att det är regionfullmäktige som bestämmer vilken 
information som ska lämnas. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143
Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05

Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens sammanträde 
angående första att-satsen.

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-11-06 RJL 2017/400

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet

Förslag till beslut
Nämnden föreslår fullmäktige besluta

1. Motionen är besvarad.
2. 2:a att satsen avslås med förklaringen att det är regionfullmäktige som 

bestämmer vilken information som ska lämnas.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård finns ett förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet att:

 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna 
regionen.

 Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med 
åtgärdsförslag. 

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör 
beroende framkallande läkemedel:

 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre

I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler. 
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män. 
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket 



MOTION 2(5)

RJL 2017/400

bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor 
och män samt jämfört per kommun inom vår region.

Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 2)

  
Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört 
med riket 

För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män, 
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)
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RJL 2017/400

Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämfört med riket 

Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid 
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av 
läkemedel som heter FAS-UT.
Stöd för invånarna finns på 1177.se. 
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Regeringen antog 2016-02-24  en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål: 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska successivt minska. 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.   

Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i 
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende 
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och 
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg 
och Jonas Raninen.

I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende 
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av 
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som 
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000 
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något 
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i 
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och 
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”

En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket. 
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t 
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek. 

En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om 
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer. 
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande 
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är 
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att 
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn 
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som 
gör spårning svårt. 
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Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare, 
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår 
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar. 
Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt 
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för 
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region 
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Faktaunderlag: Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i 
ärendet till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet att:

 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i den egna 
regionen.

 Kartläggningen presenteras inför Regionfullmäktige tillsammans med 
åtgärdsförslag. 

Region Jönköpings läns läkemedelskommitté har två förskrivningsmål som berör 
beroende framkallande läkemedel:

 Minskad förskrivning av pregabalin (Lyrica)
 Minskad förskrivning av långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre

I uppföljningen av dessa förskrivningsmål ses en skillnad mellan vårdcentraler. 
Gällande bensodiazepiner finns också skillnader mellan kvinnor och män. 
Uppföljning sker månadsvis i Diverportalen. Diagram 1 visar hur mycket 
bensodiazepiner (för alla åldrar) som har hämtats ut på apotek uppdelat på kvinnor 
och män samt jämfört per kommun inom vår region.
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Diagram1: Bensodiazepiner DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 2)

  
Diagram 2: BensodiazepinerDDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, jämfört 
med riket 

För pregabalin (Lyrica) ses inte samma tydliga skillnad mellan kvinnor och män, 
men däremot skillnader på kommunnivå. (diagram 3)
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Diagram 3: Pregabalin (Lyrica) DDD(daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämförelse mellan kön och kommun 

Vid en jämförelse med riket så ligger Region Jönköpings län lite över rikssnittet. 
(diagram 4)

Diagram 4: Pregabalin (Lyrica) DDD (daglig dygns dos) per tusen invånare, 
jämfört med riket 

Det finns kunskapsstöd (FAKTA) som innehåller bland annat stöd vid 
förskrivning av dessa läkemedel. Det finns också ett program för utsättning av 
läkemedel som heter FAS-UT.
Stöd för invånarna finns på 1177.se. 
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Regeringen antog 2016-02-24  en ny ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och tobak) för 2016-2120. Den listar sex mål: 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 

bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska successivt minska. 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och 
stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.   

Missbruk beskrivs i rapporten ”ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i 
den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende 
samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och 
tobak”. Rapporten är skriven av Mats Ramstedt, Erica Sundin, Jonas Landberg 
och Jonas Raninen.

I rapporten konstateras att ”lägst prevalens vad gäller missbruk och beroende 
finner vi för läkemedel. 0,5 % av befolkningen bedöms vara beroende av 
läkemedel under de senaste 12 månaderna, om man till dessa lägger andelen som 
bedöms missbruka läkemedel uppgår prevalensen till 0,6 % eller omkring 45 000 
individer. Män och kvinnor ligger här i stort sett på samma nivå. Siffran är något 
lägre än vad som framkom i en skattning från FHI (redovisad i 
Missbruksutredningen: SOU 2011:35) där 1,1 % av befolkningen mellan 16 och 
64 år uppfyllde kriterierna för skadligt bruk eller beroende av läkemedel.”

En kartläggning utöver förskrivningsmålen ger inte en adekvat bild av missbruket. 
Eftersom tillgång till receptbelagda läkemedel är möjligt via flera olika kanaler t 
ex som bekanta, stöld, förskrivning och illegala nätapotek. 

En sökning på www.flashback.se visar dels hur man enkelt kan få information om 
doser och hur de administreras samt via vilka illegala nätapotek som säljer. 
Ytterligare finns även feedback kring kvalitet och leveranssäkerhet beträffande 
illegala nätapotek. Tillsynsmyndighet är Läkemedelsverket för det som inte är 
narkotikaklassat och polisen vad avser narkotika. Det är sannolikt mycket svårt att 
kontrollera verksamheten, och både utländska och svenska domännamn 
förekommer. Genomgående förefaller vara att man har betalning via bitcoin, som 
gör spårning svårt. 
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Region Jönköpings län fortsätter att arbeta med kunskapsstöd till förskrivare, 
information till invånare, uppföljande siffror och jämförelser med riket. Det pågår 
också redan arbete som bedrivs via bl.a. beroendeenheter, smärtmottagningar. 
Även en överenskommelse är antagen i ledningsgruppen för samverkan samt 
Strategigrupp Missbruk/Psykiatri kring samverkan gällande vård och stöd för 
personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, samt läkemedel mellan kommunerna och Region 
Jönköpings län. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör



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

§ 127 Motion – Dags att kartlägga 
läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag till nästa presidiesammanträde 2017-11-06.

Sammanfattning
Motionen från Mikael Ekvall, Västerpartiet anmäls till presidiet 
2017-06-12. Vid nämndens sammanträde 2017-09-12 
informerade Mårten Lindström om läkemedel och läkemedels-
beroende. Presidiet fick i uppdrag att bereda motionen. 

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag FS 2017-09-12

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12

 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-05-09

 Motionen daterad 2017-02-06

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 117-132
Tid: 2017-09-27, kl 08:00-10:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 75 Informationsärenden och aktuell information
Mårten Lindström informerar om läkemedel, samt inför beredning 
av Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400
Presidiet får i uppdrag att bereda motionen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu

 Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov

 Vårdplatssituationen

 Träffar med kommunerna angående Trygg och säker vård 
och omsorg

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Ordföranden informerar om:

 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens 
(SVN) studieresa till Nya Karolinska i Solna med bland 
annat information om den nya organisationen, seminarier 
med Life science, LIF och Medtech.

 Kommunalt forum
Kommunerna har sagt upp avtalet om KomHem för en 
omförhandling.

Frågor 
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar frågor som ställdes vid 
sammanträdet i juni:
Bertil Nilssons fråga kring arbetet med utredningar inom BUP, så 
att målet uppnås.
Information kommer att lämnas till nämnden av 
verksamhetsansvarig.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Marcus Eskdahls fråga om hur de statliga medlen för 2017 har 
använts i verksamheten? 

Ordföranden informerar om att en redovisning av medlen ska ske 
till SKL och kommer att lämnas till nämnden som ett 
anmälningsärende.

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna biläggs, i vilken 
Bengt-Ove Eriksson instämmer.

När det gäller samlokalisering av kvinnohälsovården i Jönköping 
kommer nämnden att få en redogörelse. 

Följande frågor ställs nu och ska besvaras av hälso- och 
sjukvårdsdirektören vid nästa sammanträde.
Sibylla Jämting ställer frågan: ”Personer med god man har en 
"särskild adress" och en bostadsadress. Normalt sett skickas 
fakturor etc. till den särskilda adressen, d.v.s. till god man, och 
övrigt till bostadsadressen. Regionen skiljer dock inte på dessa två 
adresser utan allt går (enligt min källa som är verksam som god 
man) till god man - även exempelvis information om provsvar 
och kallelser etc. Detta kan innebära en integritetskränkning för 
individen. 
Fråga: Skulle det gå att få till stånd en förändring så att post från 
regionen till personer med god man skickas till bostadsadress när 
det gäller personlig post och särskild adress när det gäller fakturor 
etc. för att undvika ovanstående typ av problem?”

Marcus Eskdahl vill få en återrapportering av 
ambulansutredningen.

Månadsrapport 2017 systemmätetal för juli lämnas.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 70-80
Tid: 2017-09-12, kl 13:00-16:10

Maria Frisk Bertil Nilsson Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



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

§ 105 Informationsärenden
Johan Björk lämnar en återrapport om arbetet med 
Tilläggsuppdrag öppen specialistpsykiatrisk vård i primärvården. 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 En utvärdering av sommarsituationen görs nu.

 BUP kommer att bilda en länsklinik.
Ett förslag till beslut tas fram till nästa 
presidiesammanträde.

 Alternativa möjligheter till lokaler för Tillnyktringsenheten 
(TNE) presenteras.

 En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett förslag till hur 
klagomål ska hanteras i regionen.

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under juni 
och juli 2017.

Informationen lämnas också till nämnden.

Följande remiss ska behandlas i nämnden i september:
- RJL 2017/2079 Remiss – Beslutsunderlag till regeringen om att 
erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det 
nationella vaccinationsprogrammet för barn.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet

Informationen läggs till handlingarna.

 Investeringar
Tas upp i budgetberedningen och därefter lämnas information till 
nämnden.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 
jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 
äldreboenden verkligen tillräcklig?
Diarienummer: RJL2017/1419

Information om motionerna lämnas till nämnden vid 
sammanträdet i oktober.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

 Motion – Hund i regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341

 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Motionerna tas upp igen vid nästa presidiesammanträde.

 Palliativ vård
Beslut om direktiv till Utredning Palliativ vård i Jönköpings län 
ska beslutas av nämnden vid sammanträdet i september.

 Uppföljning av hemsjukvården
Kommunerna har meddelat att de beslutat göra en egen 
uppföljning av hemsjukvården.

 Inrättande av barnskyddsteam 
Ett förslag till beslut är framtaget och ska tas upp i 
budgetberedningen.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 104-116
Tid: 2017-08-30, kl 08:00-10:40

Informationsärenden till nämnden

 Månadsrapport 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 
Diarienummer: RJL2017/400

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

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 

§ 82 Informationsärenden 
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Sommarplaneringen 

Arbete pågår med planering av bemanning inför sommaren. Vissa 

enheter återstår att lösa exempelvis IVA på Ryhov och Eksjö, 

samt vissa arbetspass för dialysenheterna på Ryhov och Värnamo. 

Tillgängligheten till 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon kommer 

delvis att lösas med hjälp av utökad bemanning på jourcentralerna 

som också kommer att hantera sjukvårdrådgivning på telefon. 

Inom psykiatrin på Ryhov är det bemanningsproblem på 

läkarsidan. 

 

 

 Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj 

2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

 Motion – Dags att kartlägga läkemedelsberoendet  

Diarienummer: RJL2017/400 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september. 

 Motion - Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i oktober. 

 Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL 2017/ 786 

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i november. 

 

 

 Palliativ vård 

Strategigrupp äldre har påbörjat ett arbete med att ta fram ett 

underlag för en utredning – ett förslag lämnas till presidiet den 30 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103 

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

 

 

augusti. 

 

 Inrättande av barnskyddsteam  

Ett förslag till underlag presenteras för presidiet vid sammanträdet 

den 30 augusti. 

 

 Informationsärenden till nämnden 

 Månadsrapport per maj 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 81 Fördelning över inkomna motioner 
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan:

Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet
- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.

2017
/400

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden 
för Trafik, infrastruktur och miljö

2017
/561

Motion - Slopad patientavgift för fattiga 
pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/575

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/752

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att 
ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som 
inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och 
sjukvård.

2017
/786

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd –
- till regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/994

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till 
regionstyrelsens arbetsutskott.

2017
/997

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk 
Ordförande

ordförande

Anna-Karin Yngvesson    



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 64-87
Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 4 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans
Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken.
Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter från nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag TIM 2017-12-12
 Tjänsteskrivelse 2017-12-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, 

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink hänvisar till det yrkandet som lades vid nämnden 
TIM:s behandling av ärendet där en komplettering av  yttrandet 
bifölls avseende att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en 
reservation inför budget 2017 har haft avvikande meningar och 
förslag till lösningar. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö    
§§ 116-127
Tid: 2017-12-12  kl. 13.00-16.25

Plats: Gummifabriken Värnamo

§123 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut 
Nämnden

 överlämnar svar till regionstyrelsen med anledning av 
granskningsrapport.

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av 
synpunkter från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå 
regionfullmäktige ett svar till revisionen. Synpunkter har 
sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, 

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S) vill komplettera yttrandet med att 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en reservation inför budget 
2017 har haft avvikande meningar och förslag till lösningar.

Ordföranden tillstyrker att svaret till regionens revisorer 
kompletteras med detta tillägg.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö    
§§ 116-127
Tid: 2017-12-12  kl. 13.00-16.25

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

               Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2017-12-04 RJL 2017/2583

Regionstyrelsen

Regionrevisionens granskning av 
åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken. 
Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter från nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor.

Information i ärendet
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken. 
Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter från nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö besvarat revisionens frågor.

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag att bedöma om nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
målet om en självfinansieringsgrad om 50 procent nås.

Revisorernas övergripande bedömning är att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att målet om en 
självfinansieringsgrad om 50 procent nås. Revisorerna gör bedömningen att 
nämnden framför allt strävar efter att nå målet om ett ökat resande, vilket sker på 
bekostnad av självfinansieringsgradsmålet. Det är framför allt kostnaden för 
tågtrafiken i länet som har ökat de senaste åren, vilket delvis beror på kraftigt 
minskade statsbidrag.

Revisorernas rekommendationer - kommentarer
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten med följande rekommendationer 
vilka kommenteras under respektive punkt nedan.
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Se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö och säkerställa att målkonflikter inte föreligger
Kollektivtrafikens övergripande mål fastställs av regionfullmäktige i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet revideras ungefär vart fjärde år (en 
gång per mandatperiod). Målkonflikter mellan ekonomiska mål och 
verksamhetsmål, som till exempel ökat resande är inget ovanligt utan förekommer 
i de flesta verksamheter. Det är nämndens uppgift att tillsammans med 
verksamheten hitta en långsiktigt bra balans mellan de olika målen. Inför nästa 
revidering av trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn av målen göras för att 
så långt som möjligt säkerställa att målkonflikter inte föreligger.  

Besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om en 
självfinansieringsgrad ska kunna nås 
Målet om en självfinansieringsgrad om 50 procent fastställdes i samband med att 
trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Vid den tidpunkten bedömdes målet 
rimligt sett ur ett historiskt perspektiv. Under senare tid har förutsättningarna 
förändrats beroende på ändrade ersättningsprinciper för tågunderhåll/hyra, 
minskade statsbidrag, införande av ungdomskort, operatörsbyten och höjda 
banavgifter. Med tanke på att förutsättningarna har förändrats är målet svårt att nå 
i dagsläget då det skulle krävas allt för stora neddragningar i verksamheten, 
alternativt stora prishöjningar som i sin tur skulle inverka negativt på 
resandeutvecklingen. Inför nästa revidering av trafikförsörjningsprogrammet ska 
en översyn göras om självfinansieringsgraden är ett relevant mått och i så fall 
vilket nivå som är rimlig att uppnå på kort och lång sikt.   

Ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans
Det ekonomiska utfallet efter andra tertialet överskrider budget med totalt ca 26,5 
miljoner kronor. I helårsprognosen beräknas utfallet överskrida budget med 32,7 
miljoner kronor.

Under hösten 2017 har följande åtgärder vidtagits:
- Planerade trafikutökningar har skjutits på framtiden.
- Vissa kvälls- och helgturer har dragits in from augusti.
- Marknadsföringsåtgärder/kampanjer har skjutits på framtiden.

Inför 2018 har följande åtgärdsplan tagits fram:
- Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alternativt körs på uppdrag 
av kommunerna efter årsskiftet.
- Översyn av ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018 kan göras.
- Översyn av utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge. Åtgärder kan 
tidigast genomföras från och med tidtabellsskiftet i juni 2018.
- Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss. Åtgärder kan 
tidigast genomföras från och med tidtabellsskiftet i juni 2018.
- Översyn av sträckor med låg beläggning. Åtgärder kan tidigast genomföras från 
och med tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

2017-12-04 RJL 2017/2583

Med ovanstående genomförda och planerade åtgärder bedöms verksamheten nå en 
budget i balans 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04 
 Missiv samt granskningsrapport från Regionrevisionen inkommet 

2017-09-15. 

Beslut skickas till
Jönköpings Länstrafik – stab
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 123-130
Tid: 2017-12-01 kl. 08.30-10.40

Plats: Regionens hus, sal B

§126 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2017/2583

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 överlämna synpunkter till regionstyrelsen med anledning 
av granskningsrapport.

Sammanfattning 
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans 
för kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av 
synpunkter från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå 
regionfullmäktige ett svar till revisionen. Synpunkter har 
sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, 

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken

Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 123-130
Tid: 2017-12-01 kl. 08.30-10.40

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Granskning av åtgärder för ekonomi i 
balans för kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 överlämnar följande synpunkter till regionstyrelsen med anledning av 
granskningsrapport.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av synpunkter från 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå regionfullmäktige ett svar till 
revisionen. Synpunkter har sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Information i ärendet
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag att bedöma om nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
målet om en självfinansieringsgrad om 50% nås.

Revisorernas övergripande bedömning är att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att målet om en 
självfinansieringsgrad om 50% nås. Revisorerna gör bedömningen att nämnden 
framför allt strävar efter att nå målet om ett ökat resande, vilket sker på bekostnad 
av självfinansieringsgradsmålet. Det är framför allt kostnaden för tågtrafiken i 
länet som har ökat de senaste åren, detta beror delvis på kraftigt minskade 
statsbidrag.

Revisorernas rekommendationer - kommentarer
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten med följande rekommendationer 
vilka kommenteras under respektive punkt nedan.

- se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
och säkerställa att målkonflikter inte föreligger
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Kommentar
Kollektivtrafikens övergripande mål fastställs av regionfullmäktige i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet revideras ungefär vart fjärde år (en 
gång per mandatperiod). Målkonflikter mellan ekonomiska mål och 
verksamhetsmål som, t.ex. ökat resande är inget ovanligt utan förekommer i de 
flesta verksamheter. Det är nämndens uppgift att tillsammans med verksamheten 
hitta en långsiktigt bra balans mellan de olika målen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn av målen göras för att så lång som 
möjligt säkerställa att målkonflikter inte föreligger.  

- besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om en självfinansieringsgrad 
ska kunna nås 

Kommentar
Målet om en självfinansieringsgrad om 50% fastställdes i samband med att 
trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Vid den tidpunkten bedömdes målet 
som rimligt sett ur ett historiskt perspektiv. Under senare tid har dock 
förutsättningarna förändrats beroende på ändrade ersättningsprinciper för 
tågunderhåll/hyra, minskade statsbidrag, införande av ungdomskort, 
operatörsbyten och höjda banavgifter. Med tanke på att förutsättningarna har 
förändrats känns målet väldigt svårt att nå i dagsläget då det skulle krävas allt för 
stora neddragningar i verksamheten, alternativt stora prishöjningar som i sin tur 
skulle inverka negativt på resandeutvecklingen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn göras om huruvida 
självfinansieringsgraden är ett relevant mått och i så fall vilket nivå som är rimlig 
att uppnå på kort och lång sikt.   

- ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans

Kommentar
Det ekonomiska utfallet efter andra tertialet överskrider budget med totalt ca 26,5 
mnkr. Årsprognosen beräknas till -32,7 mnkr.

Under hösten 2017 har följande åtgärder vidtagits:
-Planerade trafikutökningar har skjutits på framtiden.
-Vissa kvälls- och helgturer har dragits in from augusti.
-Marknadsföringsåtgärder/kampanjer har skjutits på framtiden.

Inför 2018 har följande åtgärdsplan tagits fram:
-Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alt. körs på uppdrag av 
kommunerna efter årsskiftet.
-Översyn av ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018 kan göras.
-Översyn av utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
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-Översyn av sträckor med låg beläggning. Åtgärder kan tidigast genomföras from 
tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.

Med ovanstående gjorda och planerade åtgärder bedöms verksamheten nå en 
budget i balans 2018.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, Granskning av åtgärder för 

ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Beslut skickas till
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Länstrafiken Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Box 372 E-post: . Bankgiro: 5216-2849
551 15  Jönköping Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057

Länstrafiken

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av åtgärder för ekonomi i 
balans för kollektivtrafiken

Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 överlämnar följande synpunkter till regionstyrelsen med anledning av 
granskningsrapport.

Sammanfattning
Regionens revisorer har granskat åtgärderna för ekonomi i balans för 
kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska med inhämtande av synpunkter från 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö förslå regionfullmäktige ett svar till 
revisionen. Synpunkter har sammanställts för överlämnande till regionstyrelsen.

Information i ärendet 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag att bedöma om nämnden 
för trafik, infrastruktur och miljö vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
målet om en självfinansieringsgrad om 50% nås.

Revisorernas övergripande bedömning är att nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö inte vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa att målet om en 
självfinansieringsgrad om 50% nås. Revisorerna gör bedömningen att nämnden 
framför allt strävar efter att nå målet om ett ökat resande, vilket sker på bekostnad 
av självfinansieringsgradsmålet. Det är framför allt kostnaden för tågtrafiken i 
länet som har ökat de senaste åren, detta beror delvis på kraftigt minskade 
statsbidrag.
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Revisorernas rekommendationer - kommentarer
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten med följande rekommendationer 
vilka kommenteras under respektive punkt nedan.

- se över de övergripande målen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 
och säkerställa att målkonflikter inte föreligger

Kommentar
Kollektivtrafikens övergripande mål fastställs av regionfullmäktige i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet revideras ungefär vart fjärde år (en 
gång per mandatperiod). Målkonflikter mellan ekonomiska mål och 
verksamhetsmål som, t.ex. ökat resande är inget ovanligt utan förekommer i de 
flesta verksamheter. Det är nämndens uppgift att tillsammans med verksamheten 
hitta en långsiktigt bra balans mellan de olika målen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn av målen göras för att så lång som 
möjligt säkerställa att målkonflikter inte föreligger.  

- besluta om en strategi för hur det långsiktiga målet om en självfinansieringsgrad 
ska kunna nås 

Kommentar
Målet om en självfinansieringsgrad om 50% fastställdes i samband med att 
trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Vid den tidpunkten bedömdes målet 
som rimligt sett ur ett historiskt perspektiv. Under senare tid har dock 
förutsättningarna förändrats beroende på ändrade ersättningsprinciper för 
tågunderhåll/hyra, minskade statsbidrag, införande av ungdomskort, 
operatörsbyten och höjda banavgifter. Med tanke på att förutsättningarna har 
förändrats känns målet väldigt svårt att nå i dagsläget då det skulle krävas allt för 
stora neddragningar i verksamheten, alternativt stora prishöjningar som i sin tur 
skulle inverka negativt på resandeutvecklingen. Inför nästa revidering av 
trafikförsörjningsprogrammet ska en översyn göras om huruvida 
självfinansieringsgraden är ett relevant mått och i så fall vilket nivå som är rimlig 
att uppnå på kort och lång sikt.   

- ta fram en åtgärdsplan för att nå budget i balans

Kommentar
Det ekonomiska utfallet efter andra tertialet överskrider budget med totalt ca 26,5 
mnkr. Årsprognosen beräknas till -32,7 mnkr.

Under hösten 2017 har följande åtgärder vidtagits:
-Planerade trafikutökningar har skjutits på framtiden.
-Vissa kvälls- och helgturer har dragits in from augusti.
-Marknadsföringsåtgärder/kampanjer har skjutits på framtiden.

Inför 2018 har följande åtgärdsplan tagits fram:
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-Linjer som i princip är rena skolskjutslinjer läggs ner alt. körs på uppdrag av 
kommunerna efter årsskiftet.
-Översyn av ytterligare neddragningar av sommartrafik 2018 kan göras.
-Översyn av utglesning av vissa turer som ej är i pendlingsläge. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Översyn av sträckor där det går parallell trafik med tåg och buss. Åtgärder kan 
tidigast genomföras from tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Översyn av sträckor med låg beläggning. Åtgärder kan tidigast genomföras from 
tidtabellsskiftet i juni 2018.
-Höjning av biljettpriserna med mer än index inför 2018.

Med ovanstående gjorda och planerade åtgärder bedöms verksamheten nå en 
budget i balans 2018.
 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03
 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län, Granskning av åtgärder för 

ekonomi i balans för kollektivtrafiken

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 195 Fördelning av granskningsrapporter 
Granskningsrapporter fördelas enligt följande: 

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

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

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

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A    

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

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

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

3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till 
regionstyrelsen 

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

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

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk     
1:e vice ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

§ 118 Fördelning av inkomna granskningar

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

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

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

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

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ragnwald Ahlnér (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand











































 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19 

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

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

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

 

Beslut 

Nämnden beslutar  

1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse, samt  

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

systematiska arbetet med RAK. 

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 

arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 

kompetens (RAK).  

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

 Granskningsrapport 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl att nämnden senast 

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

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

”Uppföljning av fortsatt arbete med rätt använd kompetens ska 

göras systematiskt och fortlöpande med stöd av revisorernas 

rekommendationer avseende övergripande och sammanhållande 

åtgärder, målsättningar, handlingsplan och uppföljning.”  

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden svaret till revisionen med 

tillägg av ovanstående yrkande. 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19 

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

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

 

Lis Melin Anne Karlsson 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

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

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse,

 Tillägg om att RAK ska göras inom befintlig budget. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport 

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

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

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

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



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

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

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

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

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

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

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

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård att:
- tillse att en tydligare styrning och en mer aktivitetsbaserad handlingsplan tas 
fram för att fastställa regionens strategi när det gäller RAK.
- definiera vilka områden inom RAK som kräver övergripande och sammanhålla 
åtgärder och ställningstaganden för att få effekt.
- tillse att en plan för uppföljning som når till nämnden upprättas och att det 
definieras målsättningar som är möjliga att följa upp.
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- definiera vilket stöd som verksamheterna behöver för att kunna bryta 
traditionella mönster i hur arbetet fördelas, det kan röra sig om ekonomi och 
stödjande kompetens.

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

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

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

Arbetet med rätt använd kompetens kommer att fortsätta som en viktig del i 
utvecklingen av vården. Tillsammans med rätt använd kompetens är också 
hälsofrämjande arbete, jämlik hälsa och vård, personcentrerad vård och 
digitalisering viktiga delar i vårdens utveckling. Hälso- och sjukvårdens 
ledningsgrupp kommer att vara uppdragsgivare och stödja fortsatt arbete utifrån 
budget och verksamhetsplan och beakta de fem perspektiven i Balanced 
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scorecard. Det projekt som bedrivits har utifrån syfte och mål levererat kunskaper, 
erfarenheter och resultat som tas tillvara och används. 

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport

Beslut skickas till
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ami Andersson 
t.f. HR-direktör

 



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 195 Fördelning av granskningsrapporter 
Granskningsrapporter fördelas enligt följande: 

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

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

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

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A    

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

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

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

3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till 
regionstyrelsen 

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

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

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk     
1:e vice ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

§ 118 Fördelning av inkomna granskningar

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

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

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

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

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ragnwald Ahlnér (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand























































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 6 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
Diarienummer: RJL 2017/9974

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse samt
 Komplettera med att uppsiktsplikten finns med i årshjulet 

och att budgetprocessen och bokslutet med avstämningar 
med nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra 
uppsiktsplikten. 

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens 
uppsiktsplikt. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på 
frågorna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04
 Granskningsrapport 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår att det i yttrandet tydligt framgår att 
uppsiktsplikten finns med i årshjulet och att budgetprocessen och 
bokslutet med avstämningar med nämndernas presidier är en 
viktig del i att fullgöra uppsiktsplikten. 
 
Ordföranden föreslår att en komplettering med att uppsiktsplikten 
finns med i årshjulet och att budgetprocessen och bokslutet med 
avstämningar med nämndernas presidier är en viktig del i att 
fullgöra uppsiktsplikten.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2018-01-04 2017/9974

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Granskning av regionstyrelsens 
uppsiktsplikt

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. I 
föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
Uppsikten är ett medel för att regionstyrelsen på ett effektivt sätt ska kunna leda 
och samordna hela verksamheten. Ett övergripande syfte är att övervaka att 
nämndernas och bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används 
effektivt.  

Revisorernas bedömning
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte utövar en 
tillräcklig och ändamålsenlig uppsiktsplikt över nämnder och bolag.
Vidare skriver revisionen att en betydande del av uppsikten sker inom processen 
för planering, genomförande och uppföljning, vilket är viktiga delar i uppsikten.
Revisorernas bedömning är att uppsikten även bör genomföras på ett mer 
proaktivt sätt.
 

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

 definiera uppsiktens innebörd och innehåll både gällande nämnder och bolag. 
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 fastställa en strategi för utövandet av uppsiktsplikten samt att den bör omfatta 
följande delar: 

- Vad uppsikten ska inriktas mot och hur den ska genomföras.
- Vilken information som behövs från verksamheterna för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sin uppsiktsplikt. 
- Hur informationen ska samlas in och när den ska redovisas för 

regionstyrelsen.
- Hur återrapportering ska ske till regionfullmäktige.

 säkerställa att i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som bolagen 
bedrivit har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta krav på förstärkt 
uppsiktsplikt av bolagen framgår både av kommunallagen samt 
regionstyrelsens reglemente.

 säkerställa att bolagsordningarna för de delägda bolagen uppfyller kraven 
enligt kommunallagen (3 kap. 17-18 §§).

 säkerställa att ägardirektiven är fastställda på bolagsstämman och att de 
efterlevs fullt ut. Det är viktigt att regionen, som delägare, erhåller den 
information som fastställts i ägardirektivet för att kunna genomföra sin 
uppsiktsplikt. 

 säkerställa att regionens delägda bolag översänder årsredovisning och 
delårsrapport till regionstyrelsen enligt fastställda ägardirektiv. Idag skickas 
dessa enbart till ekonomiavdelningen och i regionens årsredovisning 
presenteras bolagens verksamhet enbart genom ett antal nyckeltal (bl.a. 
resultat, ägarandel, soliditet m.fl.).

 säkerställa att Region Jönköpings län får ta del av dylik bolagsstyrningsrapport 
som TvNo Textilservice AB tar fram till Region Östergötland. Dessutom bör 
Region Jönköpings län överväga om bolagsstyrningsrapporter bör tas fram för 
samtliga delägda bolag som en del i uppsiksplikten.

 rapportering av utförda kontrollmoment i enlighet med fastställd 
internkontrollplan bör ske löpande till regionstyrelsen.

 säkerställa att regionstyrelsen årligen informerar fullmäktige om 
organisationens samlade arbete med intern kontroll i enlighet med gällande 
reglemente för intern styrning och kontroll.

Regionstyrelsens kommentarer
Uppsiktsplikt nämnder
Regionstyrelsen arbetar med sin uppsikt över nämnder på följande sätt
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- genomgång och godkännande av nämndens förslag till budget och 
verksamhetsplan inför beslut i regionfullmäktige. 
- följer verksamheten övergripande i månadsrapport.
- följer verksamheten i delårsrapport, där nämnderna även har i uppgift att särskilt 
kommentera avvikelser från mål samt vid behov ange åtgärder för att nå mål.

Region Jönköpings läns arbete med nära kontakt och samarbete mellan styrelse 
och nämnder i planering och uppföljning ger goda förutsättningar för uppsikt över 
att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används 
effektivt. 

Uppsikten innebär att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det 
är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ 
ingriper. Regionstyrelsen kommer i fortsatt arbete att beakta behov av definitioner 
och förtydliganden av uppsiktsplikten och hur den utförs samt hur uppsikten ska 
återrapporteras till regionfullmäktige.

Uppsiktsplikt bolag
Regionstyrelsen har under 2017 fastlagt rutiner för ägarstyrning och uppsiktsplikt  
utifrån kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning för de verksamheter 
som bedrivs av andra juridiska personer än Region Jönköpings län. Se bilaga 
Ägarstyrning och uppsiktplikt RJL2017/2367. Dessa rutiner bereddes enligt 
årsplan av regionstyrelsens arbetsutskott under våren 2017 och fördes till 
regionstyrelsen för information i augusti 2017 och för beslut i september. Med 
dessa fastställda rutiner bedömer regionstyrelsen att revisionens 
rekommendationer är tillgodosedda. För styrelsens årliga beslut om verksamheten 
i bolag enligt kommunallagen kap 3 § 16a varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet, kommer även underlag för detta, t ex 
bolagsstyrningsrapport TvNo, att inhämtas inom ramen för dessa rutiner.  

Intern kontroll
Intern kontroll utövas fortlöpande genom att budget och verksamhetsplan följs 
upp vid månads- och delårsrapporter samt vid årsredovisning. Delårsrapport och 
årsredovisning lämnas även till regionfullmäktige. Intern kontroll i enlighet med 
kontrollplan återrapporteras till regionstyrelsen efter första halvåret och efter årets 
slut, denna rapport kommer efter behandling i styrelsen att anmälas till 
regionfullmäktige. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Jane Ydman
Regiondirektör Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 195 Fördelning av granskningsrapporter 
Granskningsrapporter fördelas enligt följande: 

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

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

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

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A    

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

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

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

3. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – till 
regionstyrelsen 

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

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

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk     
1:e vice ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Jönköping

§ 118 Fördelning av inkomna granskningar

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

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

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

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

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ragnwald Ahlnér (KD) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



























































PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö    
§§ 116-127
Tid: 2017-12-12  kl. 13.00-16.25

Plats: Gummifabriken Värnamo

§124 Anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen 
och Kustpilen
Diarienummer: RJL 2017/3309

Beslut 
Nämnden

 Föreslår regionstyrelsen att godkänna överenskommelse 
inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, 
Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar Län (Parterna) avser 
att träffa denna principöverenskommelse inför respektive parts 
ställningstagande till anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen 
och Kustpilen. En överenskommelse träffades under hösten 2016 
om gemensam trafikupphandling av Krösatågssystemet och ett 
nytt trafikavtal börjar gälla i december 2018. Under kommande 
trafikavtalsperiod finns behov av att byta ut den befintliga 
fordonsflottan.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-27
 Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya 

tågfordon för Krösatågen och Kustpilen
 Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö    
§§ 116-127
Tid: 2017-12-12  kl. 13.00-16.25

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

               Mauno Virta

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 8 Instruktion till regiondirektör
Diarenummer: RJL 20172784

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Fastställa instruktion till regiondirektör enligt föreliggande 
förslag med tillägg:
Inledning, stycke 1 - tillägg: Regiondirektören har sitt 
uppdrag från regionstyrelsen. Regionstyrelsens ordförande 
är uttolkare av styrelsens uppdrag och regiondirektören 
ska fortlöpande hålla ordförande informerad om hur 
uppdragen framskrider
Arbetsuppgifter mot politiska organ - tillägg: 
Regiondirektören ansvarar för tjäsntamannastödet till 
regionens samtliga politiska organ, vilket innebär att 
tillhandahålla nödvändig kompetens och kapacitet för att
-nämnder, styrelse och övriga politiska organ ska kunna 
fullgöra sina uppgifter
- leverera beslutsunderlag inom respektive poltiskt organs 
verksamhetsområde.
- kunna erbjuda rationell löpande admisntration i enlighet 
med reglementen, arbetsordningar och överenskommelser.

Externa kontakter och massmedia - tillägg:
Regiondirektören har vidare ansvaret för att skapa den 
öppenhet gentemot massmedia som följer av bland annat 
offentlighetsprincipen.

Sammanfattning 
Med anledning av förändring i Kommunallagen från den 1 januari 
2018 föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de 
förtroendevalda ska tydliggöras och där varje kommun eller 
landsting sk aha en tjänsteman som har den ledande ställningen. 
Denna roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-19 inkl reviderad 

instruktion
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14.
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01 inkl instruktion

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag med tillägg om 
följande: 

Regiondirektörens uppdrag, tillägg: Regiondirektören har sitt 
uppdrag från regionstyrelsen. Regionstyrelsens ordförande är 
uttolkare av styrelsens uppdrag och regiondirektören ska 
fortlöpande hålla ordförande informerad om hur uppdragen 
framskrider
Arbetsuppgifter mot politiska organ, tillägg: Regiondirektören 
ansvarar för tjäsntamannastödet till regionens samtliga politiska 
organ, vilket innebär att tillhandahålla nödvändig kompetens och 
kapacitet för att
-nämnder, styrelse och övriga politiska organ ska kunna fullgöra 
sina uppgifter
- leverera beslutsunderlag inom respektive poltiskt organs 
verksamhetsområde.
- kunna erbjuda rationell löpande admisntration i enlighet med 
reglementen, arbetsordningar och överenskommelser.
Externa kontakter och massmedia, tillägg
Regiondirektören har vidare ansvaret för att skapa den öppenhet 
gentemot massmedia som följer av bland annat 
offentlighetsprincipen.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 232-254
Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 242 Instruktion till regiondirektör
Diarienummer: RJL 20172784

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Återremitterar ärendet för ytterligare översyn med anledning 
av de tillägg som Carina Ödebrink framfört. 

Sammanfattning 
Med anledning av förändring i Kommunallagen från den 1 januari 
2018 föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de 
förtroendevalda ska tydliggöras och där varje kommun eller 
landsting sk aha en tjänsteman som har den ledande ställningen. 
Denna roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår kompletteringar i avsnitt 1 och avsnitt 2 
enligt bilaga. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Mikael Ekvall 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 232-254
Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



Direktörsinstruktion - kompletteringar

1. Regiondirektörens uppdrag

Regionstyrelsens ordförande är regiondirektörens chef.

Regionstyrelsens delegationer till regiondirektören framgår av regionstyrelsens 
delegationsordning.

Regiondirektören ansvarar för tjänstemannastödet till regionens samtliga politiska organ vilket 
innebär att tillhandahålla nödvändig kompetens och kapacitet för att: 
- nämnder, styrelse och övriga politiska organ ska kunna fullgöra sina uppgifter
- leverera beslutsunderlag inom respektive politiskt organs verksamhetsområde
- kunna erbjuda rationell löpande administration.

2. Externa kontakter och massmedia

Regiondirektören har vidare ansvaret för att skapa den öppenhet gentemot massmedia som 
följer av bl. a. offentlighetsprincipen.



INSTRUKTION

Versionsnummer   Gäller från   
Ansvarig   Godkänt av   
Kapitel   Rubrik Regiondirektörens instruktion

Gäller för
Region Jönköpings län
Enhet

Regiondirektörens instruktion

1. Regiondirektörens uppdrag
Regiondirektören är Region Jönköpings läns ledande tjänsteman och 
förvaltningschef och därmed chef över direktörerna vid regionledningskontoret 
samt verksamhetsområdesdirektörerna. Regiondirektören svarar för ledning, 
samordning och fördelning av övergripande uppdrag samt stödjer nämnda 
direktörer i deras specifika uppdrag. Regiondirektören har i uppdrag att leda och 
samordna strategisk planering och utveckling oberoende av utförare samt 
operativt leda den egna verksamheten. 

Regiondirektören har sitt uppdrag från och har anställts av regionstyrelsen och 
biträder regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt över nämnder och ägarstyrning av 
bolag och annan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Regiondirektören har det yttersta ansvaret för ärendehanteringen, att lägga förslag 
och att se till att regionstyrelsens och nämndernas beslut verkställs. 
Regiondirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på information och 
underlag för beslut och bistå såväl majoritet som opposition. Regiondirektören 
kan också initiera frågor.

Regiondirektören har ansvaret för att fastställa en effektiv ledningsorgansation 
och att verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Uppdraget innebär att utveckla och effektivisera organisationen 
genom att svara för att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering 
och kontroll finns och används. Regiondirektören ansvarar också för att skapa en 
helhetssyn och driva och leda de övergripande och strategiska frågorna.

Externa kontakter och massmedia
Regiondirektören ska företräda Region Jönköpings län i externa kontakter såväl 
inom som utom länet. Omfattning och inriktning av formella externa kontakter 
avgörs ytterst av regionstyrelsens ordförande.

Regiondirektören är ytterst ansvarig för kontakterna med massmedia i de frågor 
som rör förvaltningen. Regiondirektören har vidare ansvaret för att hela 
förvaltningen strävar efter bra relationer med massmedia och alltid lämnar 
korrekta uppgifter.
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Versionsnummer   Gäller från   
Ansvarig   Godkänt av   
Kapitel   Rubrik Regiondirektörens instruktion

2. Arbetsuppgifter mot politiska organ
Regionstyrelsen och nämnder
Regiondirektören är ansvarig för beredning av ärenden till regionstyrelse och 
nämnder.

Regiondirektören deltar som föredragande med yttranderätt i regionstyrelsen. 
Regiondirektören kan överlåta till någon eller några av direktörerna att vara 
föredragande i nämnderna.

Regionfullmäktige 
Regiondirektören har yttranderätt i regionfullmäktige.

3. Arbetsuppgifter i förvaltningen
Regiondirektören är Region Jönköpings läns högsta tjänsteman och chef över 
direktörerna vid regionledningskontoret samt verksamhetsområdesdirektörerna. I 
chefskapet ingår att hålla medarbetar- och lönesamtal. 

Delegation till förvaltningen ges som huvudregel till Regiondirektören, som i sin 
tur har rätt att vidaredelegera till tjänsteman inom förvaltningen.

Regiondirektören ska utifrån vision, grundläggande värderingar, budget och 
verksamhetsplan samt andra styrande dokument arbeta för att utveckla 
verksamheten. Vid behov ska organisationsförändringar initieras. Vid större 
förändringar lämnas förslag till berört politiskt organ.

Regiondirektören ansvarar för rekrytering av direktörer. Beslut om anställning av 
direktörer bereds i regionstyrelsens presidium och beslut fattas i regionstyrelsen. 

Regiondirektören är övergripande ansvarig för samverkan med de fackliga 
organisationerna utifrån det fastställda samverkanssystemet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 221 Instruktion till regiondirektör
Diarenummer: RJL 20172784

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Fastställa instruktion till regiondirektör enligt föreliggande 
förslag med tillägg i tredje stycket, näst sista meningen, 
…och bistå såväl majoritet som opposition. 

Sammanfattning 
Med anledning av förändring i Kommunallagen från den 1 januari 
2018 föreslås att rollfördelningen mellan de anställda och de 
förtroendevalda ska tydliggöras och där varje kommun eller 
landsting sk aha en tjänsteman som har den ledande ställningen. 
Denna roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår att instruktionen kompletteras med 
att direktören ska bistå både majoritet och opposition. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 9 Anställning av ställföreträdande 
smittskyddsläkare
Diarienummer: RJL 2017/3534

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

 Utse David Edenvik till ställföreträdande 
smittskyddsläkare med tillträde efter överenskommelse.

Sammanfattning
Till ställföreträdande smittskyddsläkare för Region Jönköpings 
län föreslås David Edenvik.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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                    Regionstyrelsen

Anställning av ställföreträdande 
smittskyddsläkare
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar

 Utse David Edenvik till ställföreträdande smittskyddsläkare med tillträde efter 
överenskommelse.

Sammanfattning
Till ställföreträdande smittskyddsläkare för Region Jönköpings län föreslås David 
Edenvik, 730308-xxxx

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Smittskydd och Vårdhygien 

     

Befattningsbeskrivning för ställföreträdande 
smittskyddsläkare

Uppdrag smittskydd
Huvudsyftet för Smittskydd Vårdhygiens arbete är att minimera smittsamma 
sjukdomars utbredning bland befolkningen, vilket är en av de viktigaste och mest 
basala grundpelarna för en god folkhälsa.

Smittskyddet ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av 
smittsamma sjukdomar (SFS 2004:168). 

Inom Region Jönköpings Län är Smittskyddsläkaren den myndighet som har den 
lagstadgade uppgiften att minimera smittsamma sjukdomars utbredning bland 
befolkningen. 

Smittskyddsläkaren har det övergripande ansvaret för smittskydd inom Region 
Jönköpings län och ska 

 planera, 
 organisera och leda smittskyddet, 
 verka för effektivitet, samordning och likformighet. 
 se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som 

behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta som kan hota 
liv eller hälsa. 

Smittskyddsläkaren har också ansvar för det vårdhygieniska området och ska följa 
att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning, 
(Hälso- o Sjukvårdslagen SFS 1982:763 ) samt skyndsamt underrätta vårdgivare 
om iakttagelser som är av betydelse för att förebygga smittspridning inom det 
verksamhetsområde som vårdgivaren ansvarar för.

Smittskyddsläkarens uppgifter enligt SmL kap 12§6 är att: 

 Se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att 
var och en ska kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar. 

 Ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt 
utsatta för smittrisk. 
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 Se till att förebyggande åtgärder vidtas. 
 Stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt 

andra som är verksamma inom smittskydd i arbetet mot smittsamma 
sjukdomar och, när det behövs, ge råd om lämpliga åtgärder. 

 Följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga 
åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för 
smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem 
som kan ha smittats. 

 Bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den vård 
som påkallas av sjukdomen eller smittrisken.

 Fortlöpande följa smittskyddsläget i området. 
 Vara uppmärksam på brister i smittskyddet, bl.a. genom att följa att 

vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning, 
och om sådana upptäcks, påpeka detta för den myndighet eller annan som 
har att avhjälpa bristerna.

 Vid iakttagelser som är av betydelse för det objektsinriktade smittskyddet 
skyndsamtunderrätta, samt i ärendet samråda med de myndigheter eller 
den kommun som ansvarar för att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur 
eller objekt som sprider eller misstänks sprida smittsam sjukdom.

Ställföreträdande Smittskyddsläkare har i uppdrag att följa Smittskyddsläkarens 
uppgifter samt ansvar att beslutsattestera fakturor för ansvar 418880, 418885 vid 
ordinarie smittskyddsläkare ledighet eller semester.  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 10 Intern kontrollplan 2018  
Diarienummer: RJL 2017/118

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Fastställa intern kontrollplan för 2018 som 
regionövergripande intern kontrollplan för 
regionstyrelsens ansvarsområde. 

Regionstyrelsens arbetsutskott 
 Bifaller medskick till nämnderna ANA och FS enligt 

nedan. 

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska 
regionstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan som 
innehåller regionövergripande kontrollmoment och nämnderna 
ska fastställa en plan med utgångspunkt i denna. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 
för 2018. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet i sin helhet önskar göra följande medskick till 
nämnderna ANA och FS avseende möjliga kompletterande 
kontrollmoment:
- Till FS, rutin runt avrop bemanningsföretag 
- Till ANA, säkerställa rutinen kring budgetering av stora 
produktionen inom SMOT.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MISSIV

2018-01-04 RJL 2017/118

Förvaltningsnamn

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 fastställer intern kontrollplan för 2018 som regionövergripande intern 
kontrollplan samt kontrollplan för regionstyrelsens ansvarsområde

Sammanfattning 
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska regionstyrelsen årligen 
fastställa en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande 
kontrollmoment och nämnderna ska fastställa en plan med utgångspunkt i denna. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2018.

Information i ärendet 
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region 
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att 
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet 
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner. 

Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande 
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de 
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand 
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om 
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna 
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas. 
Regionstyrelsen har i detta avseende samma uppgift som en nämnd.

Förslaget till regionstyrelsens interna kontrollplan för 2018 avseende det egna 
ansvarsområdet utgörs av den regionövergripande planen och framgår av bilaga.



MISSIV

2018-01-04 RJL 2017/118

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-01-04
 Intern kontrollplan 2018

Beslut skickas till 
Nämnderna
Samtliga verksamhetsområden

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret

     

Intern kontrollplan 2018

Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom 
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och 
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två 
inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål 
och ekonomiska ramar

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet 
bedrivs på säkrar:

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2018 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram 
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen identifierar sannolikheter och 
konsekvenser för möjliga felaktigheter i den professionella yrkesutövningen. 
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Regionövergripande kontrollplan för 2018
Kontrollmoment Syfte/frågeställning Metod/underlag Berörda verksamhets- 

områden
Väsentlighet- 
och 
riskbedömning

1 Inventering av 
maskiner och 
inventarier.

(Följsamhet till lagar, 
policy, riktlinjer)
(Rättvisande och 
tillförlitlig 
redovisning)

Kontrollera om de poster 
som finns upptagna i 
balansräkningen också 
finns i verkligheten.

Stickprovskontroller görs via utdrag 
ur anläggningsregistret som sedan 
kontrolleras mot de maskiner och 
inventarier som finns i 
verksamheten. 

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen).

Samtliga verksamhets- 
områden.

Kännbar/
sannolik.

2 Användning av mobil- 
och bredbandsabonne-
mang.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner)

(Skydd mot förluster)

Kontrollera om de 
abonnemang som finns på 
olika ställen i 
organisationen används. 
Finns det oanvända 
abonnemang och därmed 
onödiga kostnader?

Analys av utnyttjandegraden av ett 
antal abonnemang utifrån stickprov.

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen) i samverkan 
med IT-centrum.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

3 Arbetsgivaravgifter 
och pensionsavgifter 
(individuella delen).

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner) 

(Skydd mot förluster)

Kontrollera om 
beräkningar och 
inbetalningar görs på ett 
korrekt sätt.

Genomgång av befintliga rutiner 
samt stickprovskontroller. 
Avstämning av mot gällande lagar 
och avtal.

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen) i samverkan 
med HR-funktionen.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Kännbar/
möjlig.

4 Bidragsgivning.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner)

Finns det följsamhet till 
policys och regelverk? 
Finns det tillräcklig 
kontroll av utbetalningar?

a) Genomgång av rutiner med 
berörda handläggare.

b) Granskning av utbetalningar.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomavdelningen).

Regionledningskontoret. Kännbar/
möjlig.

5 Användning av 
Synergi för 
avvikelsehantering.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner)

Används systemet såsom 
det är avsett?
Leder inrapporterade 
uppgifter till åtgärder?

a) Utdrag ur systemet Synergi för 
att analysera registrerade avvikelser 
och åtgärder.

b) Intervju/frågeställningar till 
ärendesamordnare. 

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret i 
samverkan med 
kontaktperson/systemförvaltare för 
Synergi.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Lindrig/
sannolik.

6 Åtgärder som följd av 
tidigare genomförda 
kontrollmoment.

Vilka åtgärder har 
genomförts som följd av de 
kontrollmoment som 
genomfördes under 2017?

a) Genomgång av samtliga 
genomförda kontrollmoment under 
2017.

b) Frågeställningar till ansvariga 
chefer som är berörda av förväntade 
åtgärder.

c) Analys av uppgifter och data från 
system m m.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomavdelningen).

Samtliga 
verksamhetsområden.

Kännbar/
sannolik.
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Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna 
regionövergripande kontrollplan.

Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade 
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den 
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll. 

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2018
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till Regiondirektören. Efter 
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda 
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2018 
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2019.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 11 Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/289

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2017.

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den interna 
kontrollplan som regionstyrelsen beslutat för 2017. Rapporten 
redovisar reslutat av kontrollmomenten samt förslag till 
förbättringsåtgärder där behov finns. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MISSIV 1(2)
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Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2017

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment 
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som regionstyrelsen 
beslutat för 2017. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag 
till förbättringsåtgärder där behov finns.

Information i ärendet
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem 
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god 
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern 
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via 
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda 
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.

För 2017 har regionstyrelsen fastställt en regionövergripande kontrollplan med 
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Samma 
kontrollplan antogs av regionstyrelsen att gälla för det egna ansvarsområdet. 
Kontrollplanen för 2017 omfattade sex kontrollmoment, dessa har genomförts 
under året och löpande återrapporterats till regiondirektören. I september 2017 har 
regionstyrelsen delgivits en presentation av de kontrollmoment som var 
genomförda under första halvåret. 

Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt 
förslag till förbättringsåtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-01-04
 Uppföljning av intern kontrollplan 2017, rapport



MISSIV 2(2)

2018-01-04 RJL 2016/2572

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Regionledningskontoret

     

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 
att: 

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige, 
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 
verksamhetsmål och ekonomiska ramar 

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som 
arbetet bedrivs på säkrar:

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten

 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

Kontrollmoment 2017
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 
kontrollplanen för 2017.  Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport 
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits 
Regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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Kontrollmoment 2017 Syfte/frågeställning
1. Legitimerad personal 
(följsamhet till lagar, policy, riktlinjer)

Kontrollera om anställd personal innehar 
legitimation.

2. Utrangering av möbler
(följsamhet till policy, riktlinjer samt skydd mot förluster)

Kontrollera hur utrangering och hantering 
av begagnade möbler fungerar.

3. Attest av löner
(följsamhet till policy, riktlinjer samt ändamålsenliga system och 
rutiner)

Sker månadsvisa attester av lönerna via 
budgetansvariga chefer enligt fastställda 
rutiner?

4. Receptförskrivning av läkemedel som bör köpas 
receptfritt
(följsamhet till policy, riktlinjer)

Kontrollera kunskap och tillämpning av 
nya riktlinjer.

5. Utbetalningar till vårdgivare inom ramen för 
nationella taxan
(ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner)

Finns det regelverk, rutiner och tillräcklig 
kontroll av utbetalningarna?

6. Ersättningar från Migrationsverket
(ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner)

Finns det rutiner som säkrar att rätt 
ersättning erhålls?

1. Legitimerad personal
Konsekvenserna kan bli allvarliga om det finns brister i kontrollen av legitimation 
när personal anställs. Kontrollmomentet visar att alla 40 anställda som 
kontrollerats via slumpvis urval mot Socialstyrelsens register innehar legitimation. 

Kontrollen visade dock att för två av de kontrollerade personerna fanns inte 
uppgifterna registrerade i HR-systemet Heroma. Enligt gällande rutiner ska denna 
registrering alltid göras som en bekräftelse på att innehav av legitimation har 
kontrollerats.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Uppdrag till HR-funktionen att göra en uppföljning av 
att registreringar av legitimation gjorts i HR-systemet.

HR-direktören.

2. Utrangering av möbler
Nya möbler anskaffas för drygt 20 mnkr varje år totalt sett inom organisationen. 
Som följd av stora kvalitetskrav är prisnivån relativt hög. Antal fakturor uppgår 
till cirka 1 000 stycken per år. En rad olika rabattsatser förekommer, men framgår 
inte av fakturorna.

Inom Region Jönköpings län finns ett antal möbelförråd för begagnade möbler. 
De olika enheterna inom organisationen undersöker ofta möjligheten att utnyttja 
begagnade möbler när det är dags att anskaffa möbler. Vid ett av möbelförråden 
sker extern försäljning av möbler som inte anses komma till nytta i verksamheten. 
Omfattningen av denna försäljning är liten och görs via manuella rutiner när det 
gäller betalningar etc. Viss avveckling av möbler sker även via 
hjälporganisationer.
Förekomsten av många olika typer av möbler samt att det inte är möjligt att 
överblicka vilka begagnade möbler som finns i de olika möbelförråden försvårar 
återanvändning av begagnade möbler. En sammanvägd bedömning utifrån det 
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som framkommit i kontrollmomentet är att kostnadsbesparingar borde kunna 
åstadkommas i första hand genom åtgärder som syftar till att skapa en bättre 
fungerande ”intern marknad”.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Tydliggöra hur avveckling av begagnade möbler ska 
gå till och vilka rutiner som gäller.

Direktören för Verk-
samhetsstöd och ser-
vice (ansvarar för 
samtliga årgärder).

Samordna och synliggöra utbudet i de olika 
möbelförråden så att detta kan delges hela 
organisationen.
Tydliggöra att utbudet av begagnade möbler 
regelmässigt alltid ska kontrolleras innan 
nyanskaffning görs. Fastställa att begagnade möbler 
alltid får hämtas ur möbelförråd utan kostnad.
Framtagande av ett gemensamt förhållningssätt när 
det gäller försäljning till personal samt avveckling via 
hjälporganisationer.
Övervägande om det är möjligt med en gemensam 
möbelstandard för exempelvis kontorsrum för att 
underlätta interna byten.
Sammanfatta och synliggöra hela ”konceptet” kring 
möbelhanteringen i ett dokument.
Överväga om det bör finnas enklare/billigare 
möbelstandard som alternativ till den ordinarie 
upphandlingen.
Undersöka möjligheten att få rabatterna specificerade 
på fakturorna från leverantören.

3. Attest av löner
Lönerna är organisationens största kostnadspost. Lönen påverkas av en rad olika 
faktorer och flera personer är inblandade i processen för att skapa ”rätt lön i rätt 
tid till rätt person”. Enligt gällande regler ska berörd chef attestera den månatliga 
utanordningslistan som innehåller information om varje anställds olika 
lönekomponenter (t ex övertid, lönetillägg, frånvaroavdrag).

Kontrollen visar att hälften av utanordningslistorna inte var attesterade när lönen 
utbetalades. Sannolikt måste man acceptera att attest ibland sker i efterhand, men 
även om man beaktar detta blir nästan 4 av 10 utanordningslistor aldrig 
attesterade. För att vara organisationens största kostnadspost är detta inte 
acceptabelt.

Kontrollen visar också att det finns stora skillnader mellan de olika 
verksamhetsområdena när det gäller andelen oattesterade fakturor.
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Viss kontroll av lönen kan anses ske när chef löpande godkänner olika ”ärenden” i 
HR-systemet Heroma (t ex övertidsarbete) och genom ordinarie månads-
uppföljning för en enhets ekonomi. Även löneadministratörerna i form av stöd- 
och expertfunktion har en viss roll i kontrollen av lönerna. Detta kan dock inte 
ersätta det moment som attest av lönerna innebär.

Inom vissa enheter är ”överordnad chef” attestansvarig. I dessa fall blir chefer på 
underordnad nivå inte per automatik involverade i attesterna. Detta kan vara en 
riskfaktor; d v s att den som äger bemanningsfrågorna i praktiken inte blir 
inkopplad i attestförfarandet och den kontroll det innebär.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Information till alla berörda chefer om vikten av att 
attestera utanordningslistorna för löner.

HR-direktören (via 
HR-funktionen) 
ansvarar för samtliga 
åtgärder.

Fastställa ett sista datum när respektive månads 
utanordningslista ska vara attesterad.
Undersöka möjligheterna att införa en automatisk 
påminnelserutin för oattesterade utanordningslistor.
Information till chefer ”på hög nivå” som i nuläget 
attesterar utanordningslistorna att det kan vara 
lämpligt att lönerna kontrolleras av den chef som står 
närmast bemanningsfrågorna.
Säkra att nya chefer introduceras i rutinerna för attest 
av utanordningslistorna.

4. Receptförskrivning av läkemedel som bör köpas receptfritt
Resultat i Öppna jämförelser visar att Region Jönköpings län är det 
landsting/region som har störst andel äldre som har 10 eller fler receptförskrivna 
läkemedel. En analys som gjorts visar att Region Jönköpings län hade mer 
receptförskrivning av läkemedel som kan hänvisas till egenvård.

Utifrån dessa resultat fastställde Läkemedelskommittén i maj 2016 riktlinjer för 
receptförskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt.

Kontrollmomentet visar att de nya riktlinjerna och de informationsinsatser som 
gjorts i samband med dessa har fått genomslag. Kostnaden per tusen invånare för 
de fem mest betydande receptfria läkemedlen har minskat med 6 procent mer än 
motsvarande kostnader för riket som helhet. Omräknat till totalt årligt belopp 
motsvarar minskningen nästan 3 mnkr. 

Trots kostnadsminskningen ligger kostnaderna för läkemedel som kan köpas 
receptfritt fortfarande högre i Region Jönköpings län än för motsvarande 
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förskrivning i riket som helhet. Det finns därför sannolikt möjligheter till 
ytterligare minskning av denna typ av förskrivning.

84 procent av förskrivande läkare anger i en enkät att de känner till de nya 
riktlinjerna och 91 procent av dessa förskrivare svarar att deras förskrivning har 
påverkats av riktlinjerna. Flera förskrivare uttrycker dock svårigheter med att ta 
diskussionen med patienterna och efterlyser tydligare information till allmänheten 
och till apoteken.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Mot bakgrund av att kostnaderna trots en lyckad insats 
fortfarande ligger över värdena för riket som helhet 
bör ytterligare informationsinsatser övervägas. 
Förskrivarnas synpunkter om information bör beaktas.

Ordföranden i 
Läkemedels-
kommittén.

5. Utbetalningar till vårdgivare inom ramen för nationella taxan
Lagar och förordningar styr den verksamhet för privata vårdgivare som ryms 
inom begreppet ”nationella taxan”. Förordningarna reglerar den styckeersättning 
som skall ges för enskilda besök samt även maximal ersättning (tak) som kan 
utbetalas under ett kalenderår till en vårdgivare. Inom Region Jönköpings län 
finns 45 vårdgivare (läkare och fysioterapeuter) som verkar inom den nationella 
taxan. Den årliga budgetramen uppgår till drygt 50 mnkr.

Kontrollmomentet visar att de årliga kostnaderna ryms inom budgetramen och att 
handläggningen följer väl inarbetade rutiner. Attestförfarande sker enligt 
vedertagna principer. 

Noterbart är att det endast är en handläggare som sköter det löpande arbetet och 
som har den kunskap som krävs för att klara hela förloppet från ansökan om 
ersättning till utbetalning. Någon backup-funktion finns inte, vilket innebär en 
riskfaktor om det skulle uppstå oplanerad frånvaro eller vakans.

Enligt lagstiftningen kan ersättning bara lämnas till läkare/fysioterapeuter som har 
avtal med landstinget/regionen. Vissa avtal kan hittas i Region Jönköpings läns 
avtalskatalog, men där saknas det en hel del avtal med de privata vårdgivarna. Det 
är möjligt att det kan finnas gamla avtal som inte kunnat lokaliseras och möjligen 
även muntliga avtal.

Antal ersatta patientbesök varierar kraftigt mellan de privata aktörerna. Någon 
närmare analys av innehållet i besöken och bedömning av rimlig tidsåtgång i 
förhållande till den ekonomiska ersättningen har inte gjorts av Region Jönköpings 
län.

Debitering av lab-prover sker enligt de principer som anges i förordningarna.
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Region Jönköpings län har inte sänkt ersättningsnivån för de 
läkare/fysioterapeuter som har passerat åldersgränsen 65 år. Enligt förordningarna 
ska ersättningarna sänkas (som följd av lägre arbetsgivaravgifter). 

De läkare/fysioterapeuter som verkar inom den nationella taxan har inte tillgång 
till det vårdadministrativa systemet Cosmic. Det kan finnas juridiska skäl till 
detta. Samverkan och möjligheter till informationsutbyte gentemot enheter inom 
Region Jönköpings läns egna verksamheter försvåras därmed. 

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Säkerställa backup-funktion för utbetalningar. Direktören för 

Verksamhetsstöd och 
service.

Bedöma riskerna med att det inte finns tillgängliga 
avtal inom organisationen och därefter komplettera 
med nyupprättade avtal om detta bedöms som 
nödvändigt.

Hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Klarlägga varför inte 65-årsgränsen tillämpas när det 
gäller utbetalningarnas storlek.

Hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Undersöka möjligheten och lämpligheten i att de 
privata vårdgivarna får tillgång till Cosmic. Både 
juridiska och praktiska konsekvenser bör beaktas.

Hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

6. Ersättningar från Migrationsverket
I takt med att antal asylsökande har ökat de senaste åren har också den 
ekonomiska ersättningen från Migrationsverket ökat. Region Jönköpings län 
erhåller ersättning utefter ett antal olika principer och rutiner.

Följande ersättningar erhölls år 2016 (Migrationsverkets uppgifter):

- Schablonersättning 98,7 mnkr
- Kostnadskrävande vård   1,0 mnkr
- Hälsoundersökningar 11,1 mnkr
- Varaktig vård   7,3 mnkr 
   Summa                     118,1 mnkr

För 2017 förväntas den totala ersättningen uppgå till ungefär samma belopp. 
Ersättningar för kostnadskrävande vård och varaktig vård ökar, medan 
schablonersättningen och ersättningen för hälsoundersökningar minskar.

Schablonersättningen utbetalas utan ansökan medan de andra 
ersättningsformerna kräver ansökningar utifrån rutiner som beslutats av 
Migrationsverket.
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Jämförelser med andra landsting/regioner visar att Region Jönköpings läns 
ersättning för kostnadskrävande vård var extremt låg under 2016. Förklaringen 
till den låga nivån kan delvis bero på eftersläpning i 
ansökningarna/utbetalningarna, men kan också indikera att det funnits brister i 
rutinerna som används för att hitta patienter där man har rätt till ersättning. Enligt 
berörda handläggare fungerar rutinerna tillfredsställande i dagsläget.

Rutinerna för hälsoundersökningar fungerar bra.

För varaktig vård finns det i likhet med andra landsting/regioner vissa 
svårigheter med att hitta de patienter där man har rätt till ersättning. Skälet till 
detta är de sekretessfrågor som uppkommer i gränssnittet mot kommuner och mot 
Migrationsverket. I dagsläget görs det ambitiösa insatser av handläggarna för att 
på bästa sätt hantera ansökningarna inom denna ersättningsform.

Flera handläggare på olika håll i organisationen arbetar med olika delar av 
ersättningarna. Det saknas ett övergripande ansvar som säkrar rutinerna och följer 
upp alla de olika formerna av ersättning. Vissa insatser med genomgångar av 
rutiner har gjorts under åren, men det finns ingen fastställd struktur för det 
sammahållande arbetet.

Ersättningarna från Migrationsverket har uppgått till stora belopp de senaste åren. 
Det är troligt att ersättningarna kommer att minska markant de kommande åren. I 
och med att en stor del av organisationens kostnader är relativt fasta och genom 
att det i många fall inte finns en direkt koppling mellan bemanning i vården och 
antal asylsökande som besöker vården kan man fundera över vilken ekonomisk 
effekt som uppstår när ersättningarna minskar. Tidigare erfarenheter visar att det 
finns uppenbara svårigheter att minska verksamhetens kostnader som följd av en 
intäktsminskning.

Ersättningarna från Migrationsverket förväntas minska redan 2018. Det är viktigt 
att berörda enheter inom organisationen är förberedda på den intäktsminskning 
som man sannolikt står inför och vad detta kan medföra för konsekvenser för 
respektive enhets ekonomiska resultat. Lämpligt forum för att aktualisera denna 
frågeställning kan vara ekonomichefsgruppen.

Åtgärder Ansvarig för åtgärd
Klarläggande av roller och ansvar för uppföljning, 
ledning och samordning.

Ekonomidirektören 
samt hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Aktualisera frågan om att hantera en intäktsminskning 
för berörda enheter.

Ekonomidirektören 
via ekonomigruppen.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 12 Hyresavtal Värnamo Energi AB avseende 
panncentral på Värnamo sjukhus
Diarienummer: RJL 2018/56

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 
Värnamo Energi AB avseende panncentral på Värnamo 
sjukhus. 

Sammanfattning
Värnamo Energi AB hyr sedan många år panncentralen på 
Värnamo sjukhus. Hyresavtalet mellan Region Jönköpings län 
och Värnamo Energi AB har varit föremål för omförhandling. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
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Regionstyrelsen

Hyresavtal Värnamo Energi AB 
avseende panncentral på Värnamo 
sjukhus
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Värnamo Energi 
AB avseende panncentral på Värnamo sjukhus

Sammanfattning
Värnamo Energi AB hyr sedan många år panncentralen på Värnamo sjukhus 
Hyresavtalet mellan Region Jönköpings län och Värnamo Energi AB avseende 
har varit föremål för omförhandling. 

Information i ärendet
Värnamo Energi AB hyr sedan många år panncentralen på Värnamo sjukhus. 
Hyresavtalet har varit föremål för omförhandling. Föreliggande förslag till 
hyresavtal ersätter det tidigare avtalet som var daterat 1996-06-26. I det 
omförhandlade avtalet hyr Värnamo Energi AB 1654 kvm till en årshyra om 
640 600 kronor per år. Avtalet är tecknat på fem år med fem års förlängning. 

Hyresintäkten för avtalets femårsperiod är 3 202 000 kronor vilket gör att beslut 
om godkännande av avtalet ska fattas av regionstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04
 Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Värnamo Energi AB

Beslut skickas till
Regionfastigheter



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



























































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 13 Yttrande över författningsförslaget – Ett 
enhetligt regionalt utvecklingsansvar – DS 
2017:61
Diarienummer: RJL 2017/3488

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Finansdepartementet.

Regionstyrelsens arbetsutskott 
 Godkänner att ett preliminärt yttrande skickas till 

Finansdepartementet p g a kort remisstid. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerat författningsförslag. Region 
Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget med synpunkten att 
beteckningen regionfullmäktige ska kunna användas i samband 
med val. 

Beslutsunderlag 
 Missiv och förslag till yttrande daterat 2018-01-04

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  
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Region Jönköpings län Telefon: 010-242 40 01 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11   Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

Region Jönköpings län

Finansdepartementet

Yttrande över författningsförslaget Ett 
enhetligt regionalt utvecklingsansvar 
Ds 2017:61
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet beretts möjlighet att yttra sig 
över rubricerat författningsförslag. Region Jönköpings län har tagit del av 
förslaget och lämnar följande yttrande.

Region Jönköpings län ställer sig positiv till förslaget med synpunkten att 
beteckningen regionfullmäktige ska kunna användas även i samband med val. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm Agneta Jansmyr
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör
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Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Yttrande över författningsförslaget Ett 
enhetligt regionalt utvecklingsansvar  
Ds 2017:61

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerat författningsförslag. Region Jönköpings län ställer sig positiv till 
förslaget med synpunkten att beteckningen regionfullmäktige ska kunna användas 
även i samband med val. 

Information i ärendet
I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att 
landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället 
ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock 
beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Då lagen kommer att omfatta samtliga län föreslås att dess rubrik ändras till lagen 
om regionalt utvecklingsansvar och att lagen om samverkansorgan i länen ska 
upphöra att gälla. Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län, lagen om strukturfondspartnerskap, lagen om 
registrering av verkliga huvudmän och kommunallagen. Slutligen föreslås att 
lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av 
telenät ska upphöra att gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2019.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Siw Kullbergh
Regiondirektör Kanslidirektör
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1 Sammanfattning 

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Väst-
manlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norr-
bottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en 
hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och 
fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. I 
promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar 
och Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län ska ändras så att den även omfattar 
dessa län. Vidare har Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och 
Västerbottens läns landsting hos regeringen ansökt om att få överta 
det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.  

I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklings-
ansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget 
innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige 
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige 
respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen lands-
tingsfullmäktige alltjämt användas.  

Då lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att 
dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att 
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla. 
Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län, lagen (2007:459) om strukturfonds-
partnerskap, lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvud-
män och kommunallagen (2017:725). Slutligen föreslås att lagen 
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner 
för anläggande av telenät ska upphöra att gälla. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.  
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av 
stöd till kommuner för anläggande av telenät 

Härigenom föreskrivs att lagen (2000:1335) om kreditering på 
skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ska 
upphöra att gälla vid utgången av 2018. 
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2.2 Förslag till lag om upphävande av lagen 
(2002:34) om samverkansorgan i länen 

Härigenom föreskrivs att lagen (2002:34) om samverkansorgan i 
länen ska upphöra att gälla vid utgången av 2018. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) 
om strukturfondspartnerskap  

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2007:459) om struktur-
fondspartnerskap ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 §1 
Strukturfondspartnerskapet 

ska samråda med berört sam-
verkansorgan, berört landsting 
som avses i lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län eller länsstyrelse i fråga 
om projektets överensstämmel-
se med det regionala tillväxt-
arbetet i berörda län. 

Strukturfondspartnerskapet 
ska samråda med berört lands-
ting enligt lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i 
fråga om projektets överens-
stämmelse med det regionala 
tillväxtarbetet i berörda län. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.   

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2014:479. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt 1 och 3–10 §§ ska ha 
följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Lag om regionalt utvecklings-
ansvar i vissa län 

 

Lag om regionalt utvecklings-
ansvar 

1 §2 
I denna lag finns bestämmel-

ser om regionalt tillväxtarbete 
och om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur i Upp-
sala, Östergötlands, Jönköpings, 
Kronbergs, Gotlands, Skåne, 
Hallands, Västra Götalands, 
Örebro, Västmanlands, Gävle-
borgs, Västernorrlands, Jämt-
lands och Norrbottens län. 

I denna lag finns bestämmel-
ser om regionalt tillväxtarbete 
och om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. 

 
3 §3 

Denna lag gäller för Uppsala 
läns landsting, Östergötlands läns 
landsting, Jönköpings läns lands-
ting, Kronobergs läns landsting, 
Skåne läns landsting, Hallands 
läns landsting, Västra Götalands 
läns landsting, Örebro läns 
landsting, Västmanlands läns 
landsting, Gävleborgs läns lands-
ting, Västernorrlands läns lands-
ting, Jämtlands läns landsting och 

Denna lag gäller för lands-
tingen. Lagen gäller också, med 
undantag för 8 § 1, för Gotlands 
kommun. Det som sägs om ett 
landsting i 5–10 §§ gäller i 
sådant fall kommunen. 

                                                                                                                                                          
2 Senaste lydelse 2016:945. 
3 Senaste lydelse 2016:945. 
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Norrbottens läns landsting. 
Lagen gäller också, med 
undantag för 8 § 1, för Gotlands 
kommun. Det som sägs om ett 
landsting i 5–10 §§ gäller i 
sådant fall kommunen. 

 
4 §4 

De landsting som avses i 
denna lag får besluta att 
landstingsfullmäktige och 
landstingsstyrelsen i stället ska 
betecknas regionfullmäktige och 
regionstyrelsen. Det som sägs i 
andra författningar om lands-
tingsfullmäktige och landstings-
styrelsen gäller i sådant fall 
regionfullmäktige och region-
styrelsen. 

Ett landsting får besluta att 
landstingsfullmäktige och lands-
tingsstyrelsen i stället ska 
betecknas regionfullmäktige och 
regionstyrelsen. Det som sägs i 
andra författningar om lands-
tingsfullmäktige och landstings-
styrelsen gäller i sådant fall 
regionfullmäktige och region-
styrelsen. 

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och 
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall 
regionfullmäktige och regionstyrelsen.  

Vid genomförande av val 
enligt vallagen (2005:837) ska 
dock beteckningen landstings-
fullmäktige användas vid val i 
Uppsala läns landsting, 
Östergötlands läns landsting, 
Jönköpings läns landsting, 
Kronobergs läns landsting, Skåne 
läns landsting, Hallands läns 
landsting, Västra Götalands läns 
landsting, Örebro läns landsting, 
Västmanlands läns landsting, 
Gävleborgs läns landsting, 

Vid genomförande av val 
i landstinget enligt vallagen 
(2005:837) ska dock beteck-
ningen landstingsfullmäktige 
användas. Vid val i Gotlands 
kommun ska beteckningen 
kommunfullmäktige användas. 

                                                                                                                                                          
4 Senaste lydelse 2016:945. 
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Västernorrlands läns landsting, 
Jämtlands läns landsting och 
Norrbottens läns landsting. Vid 
val i Gotlands kommun ska 
beteckningen kommunfullmäk-
tige användas. 

 
Lydelse enligt SFS 2017:758 Föreslagen lydelse 

5 § 
De landsting som avses i 

denna lag ska 
Ett landsting ska 

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och 
samordna insatser för genomförandet av strategin, 

2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) 
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt 
tillväxtarbete, och 

3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa 
resultaten av det regionala tillväxtarbetet. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 § 
De landsting som avses i 

denna lag får utföra uppgifter 
inom ramen för EU:s struktur-
fondsprogram. 

Ett landsting får utföra 
uppgifter inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram. 

 
7 § 

De landsting som avses i 
denna lag ska upprätta och 
fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. 

Ett landsting ska upprätta och 
fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. 

 
8 § 

De landsting som avses i 
denna lag ska samverka med 

Ett landsting ska samverka 
med 

1. länets kommuner, och 
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. 
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9 § 
De landsting som avses i 

denna lag ska samråda med 
företrädare för berörda orga-
nisationer och näringslivet i 
länet. 

Ett landsting ska samråda 
med företrädare för berörda 
organisationer och näringslivet i 
länet. 

 
10 § 

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta 
den strategi som fastställts för länets utveckling. 

Länsstyrelsen och övriga 
statliga myndigheter ska inom 
sina verksamhetsområden lämna 
de landsting som avses i denna 
lag det biträde som de behöver 
för regionalt tillväxtarbete och 
regional transportinfrastruktur-
planering. De ska också löpande 
informera de landsting som avses 
i denna lag om pågående och 
planerade verksamheter som har 
betydelse för länets utveckling. 

Länsstyrelsen och övriga 
statliga myndigheter ska inom 
sina verksamhetsområden lämna 
landstinget det biträde som det 
behöver för regionalt tillväxt-
arbete och regional transport-
infrastrukturplanering. De ska 
också löpande informera lands-
tinget om pågående och pla-
nerade verksamheter som har 
betydelse för länets utveckling. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.   
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2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:631) 
om registrering av verkliga huvudmän  

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om 
registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
2 § 

Lagen är tillämplig på  
1. svenska juridiska personer,  
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, 

och  
3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar 

truster eller liknande juridiska konstruktioner. 
Lagen är inte tillämplig på 
1. staten, landsting och kom-

muner, kommunalförbund och 
samverkansorgan samt juridiska 
personer över vilka staten, 
landsting, kommuner, kom-
munalförbund och samverkans-
organ, var för sig eller till-
sammans, har ett direkt eller 
indirekt rättsligt bestämmande 
inflytande, 

1. staten, landsting, komm-
uner och kommunalförbund 
samt juridiska personer över 
vilka staten, landsting, komm-
uner och kommunalförbund, var 
för sig eller tillsammans, har ett 
direkt eller indirekt rättsligt 
bestämmande inflytande, 

2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,  

3. dödsbon, och 
4. konkursbon. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 
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2.6 Förslag till lag om ändring i kommunallagen 
(2017:725)  

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 14 § kommunallagen 
(2017:725) ska ha följande lydelse. 

 
Lydelse enligt SFS 2017:725 Föreslagen lydelse 

3 kap. 
14 § 

Bestämmelser om att vissa 
landsting samt Gotlands kom-
mun får beteckna fullmäktige 
och styrelsen som regionfull-
mäktige och regionstyrelsen 
finns i lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län. 

Bestämmelser om att lands-
ting samt Gotlands kommun får 
beteckna fullmäktige och styr-
elsen som regionfullmäktige och 
regionstyrelsen finns i lagen 
(2010:630) om regionalt utveck-
lingsansvar. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 
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3 Ärendet 

Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns 
landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala 
utvecklingsansvaret för respektive län enligt lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (Fi2017/03747/SFÖ, 
Fi2017/03568/SFÖ, Fi2017/03704/SFÖ och Fi2017/03624/SFÖ). 
I samtliga landsting har landstingsfullmäktige beslutat om ansökan. 
Besluten har föregåtts av ett remissförfarande i frågan, som 
omfattat kommunerna i respektive län. En majoritet av 
kommunerna har tillstyrkt landstingens förslag om att hos 
regeringen ansöka om att överta det regionala utvecklingsansvaret. 

Samtliga av landets landsting har därmed övertagit eller ansökt 
om att överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I 
promemorian föreslås mot denna bakgrund vissa ändringar i lagen, 
att lagens rubrik ändras och att lagen (2002:34) om samverkans-
organ i länen ska upphöra att gälla. Promemorian innehåller även 
förslag till följdändringar i vissa andra lagar och om att lagen 
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner 
för anläggande av telenät ska upphöra att gälla. 
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4 Bakgrund 

4.1 Det regionala utvecklingsansvaret 

Det regionala utvecklingsansvaret omfattar dels uppgifter i det 
regionala tillväxtarbetet, dels uppgiften att fastställa länsplaner för 
regional transportinfrastruktur. 

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har 
landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, 
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävle-
borgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län det regio-
nala utvecklingsansvaret i respektive län. I Gotlands län har Got-
lands kommun samma ansvar.  

I Stockholms län har länsstyrelsen det regionala utvecklings-
ansvaret, medan samverkansorgan övertagit ansvaret i Söderman-
lands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens 
län. I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, 
Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att den även 
omfattar dessa län. Promemorian har remitterats 
(Fi2017/02298/SFÖ). 

Lagen om samverkansorgan i länen och lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län 

Kommuner och landsting har sedan 2003 haft möjligheten att i ett 
län bilda samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i 
länen. Med samverkansorgan avses enligt lagen en kommunal 
beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara 
för regionala utvecklingsfrågor i länet. Utöver de uppgifter som 
följer av det regionala utvecklingsansvaret kan samverkansorganets 
medlemmar tilldela organet kommunala uppgifter. Ett kommunal-
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förbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar, och 
där även landstingen kan ingå som medlem, kan utgöra ett 
samverkansorgan.  

De kommunala organ som beslutar att bilda ett samverkans-
organ ska anmäla detta till regeringen. Därefter beslutar regeringen 
från vilken tidpunkt som samverkansorganet ska ha de uppgifter 
som framgår av lagen. I lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län har riksdagen efter ansökan från vissa landsting och Gotlands 
kommun tilldelat dessa det regionala utvecklingsansvaret.  

De uppgifter som samverkansorganet ska ha enligt lagen om 
samverkansorgan i länen är i huvudsak desamma som landstingen 
och Gotlands kommun har enligt lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län. Till skillnad från vad som gäller för de 
aktörer som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län kan dock ett samverkansorgan hos regeringen begära att 
det befrias från sina uppgifter.  

Ett landsting och ett samverkansorgan kan inte båda ha det 
regionala utvecklingsansvaret i ett och samma län, vilket innebär att 
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om 
samverkansorgan i länen inte samtidigt kan tillämpas för ett visst 
län.  

Regionalt tillväxtarbete    

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är att skapa utvecklings-
kraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional kon-
kurrenskraft (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19). Det regionala 
tillväxtarbete som utförs enligt lagen om regionalt utvecklings-
ansvar i vissa län syftar till att uppfylla den regionala tillväxt-
politikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Regionalt 
tillväxtarbete omfattar därmed insatser för att skapa hållbar 
regional tillväxt och utveckling. Inriktningen för den regionala 
tillväxtpolitiken har slagits fast i den nationella strategin för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (N2015/5297/RT). 
Strategin är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft i hela landet fram till 2020. Vidare ska strategin 
bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken, vilket 
regeringen anfört i bl.a. budgetpropositionen för 2018 (prop. 
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2017/18:1 utg.omr. 19). Strategin och dess prioriteringar ska även 
vara vägledande vid utvecklingen och genomförandet av regionala 
utvecklingsstrategier (även kallade regionala utvecklingsprogram) 
samt andra strategier och program inom det regionala tillväxt-
arbetet. Prioriteringarna ska också ligga till grund för de nationella 
myndigheternas medverkan i arbetet. 

De landsting och samverkansorgan som omfattas av lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län respektive lagen om 
samverkansorgan i länen har till uppgift att utarbeta och fastställa 
en strategi för länets utveckling samt samordna insatser för genom-
förandet av strategin. Detsamma gäller Gotlands kommun. De får 
även besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt 
tillväxtarbete. Ansvarig aktör ska därutöver följa upp, låta utvärdera 
och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala 
tillväxtarbetet. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och 
lagen om samverkansorgan i länen innehåller även bestämmelser 
som ålägger berörda landsting och Gotlands kommun samt 
samverkansorgan att upprätta och fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar 
i vissa län får berörda landsting och Gotlands kommun även utföra 
uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 
Samverkansorganen har inte denna möjlighet. 

Det regionala tillväxtarbetet regleras även i bl.a. förordningen 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596) 
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxt-
politiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala 
investeringar, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att 
regionalt främja små och medelstora företag och förordningen 
(2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklings-
fonden.  

Det regionala tillväxtarbetet finansieras av flera aktörer, ofta 
genom olika former av medfinansiering. Anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt används 
bl.a. för projektverksamhet och regionala företagsstöd. Fördel-
ningen av medel och villkoren för anslagets användning regleras i 
anslagets regleringsbrev. 

Det finns även skillnader mellan länen när det gäller vem som 
beslutar om de regionala företagsstöden. De landsting som om-
fattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt 
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Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län beslutar 
om regionala företagsstöd. Uppgiften omfattar även kommersiell 
service och de regionala serviceprogrammen. Nämnda aktörer 
kunde även fram till 31 december 2016 besluta om stöd enligt 
förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation för 
att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik. I 
övriga län beslutade länsstyrelserna om de regionala företagsstöden. 
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om 
samverkansorgan i länen ger regeringen samma möjligheter att 
fördela anslagsmedel till berörda landsting, Gotlands kommun och 
samverkansorgan för regionalt tillväxtarbete, inklusive de regionala 
företagsstöden. 

Utöver de uppgifter som regleras i lag och förordning har de 
aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i länen genom 
särskilda regeringsbeslut fått uppgifter inom den regionala 
tillväxtpolitiken, bl.a. att upprätta regionala kompetensplattformar 
för att främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt 
att utarbeta och genomföra handlingsplaner för jämställd regional 
tillväxt (N2009/9378/RT respektive N2011/6562/RT). 

Länsplaner för regional transportinfrastruktur 

Trafikverket ansvarar enligt förordningen (2009:236) om en 
nationell plan för transportinfrastruktur för att upprätta en 
nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfra-
struktur till ledning för fördelningen av statliga medel. Inom varje 
län ska det därutöver enligt förordningen (1997:263) om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur upprättas en länsplan till 
ledning för fördelningen av medel för investeringar och 
förbättringsåtgärder.  

Länsplaner upprättas och fastställs av Gotlands kommun och de 
landsting som anges i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län eller av samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i 
länen. I Stockholms län, som inte omfattas av någon av dessa lagar, 
har länsstyrelsen uppgiften.  

Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade transport-
behoven inom en region och omfatta de tolv närmaste åren.  
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Länsstyrelsernas roll 

I Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län har 
samverkansorgan det regionala utvecklingsansvaret, men delar av 
de regionala tillväxtmedlen fördelas genom länsstyrelsen. Där-
utöver har länsstyrelserna i samtliga län uppgifter inom det 
regionala tillväxtarbetet och vid planeringen av transport-
infrastruktur. 

Förordningen om regionalt tillväxtarbete reglerar statliga 
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Enligt 18 § 
i förordningen ska statliga myndigheter inom sina verksam-
hetsområden verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken 
uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så 
stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förut-
sättningar. I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser 
som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklings-
strategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas. 
Vidare ska länsstyrelsen enligt 21 § samma förordning inom sitt 
ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet.  

I arbetet med planering av transportinfrastruktur har läns-
styrelserna i samtliga län ett prövningsansvar kopplat till den 
fysiska planeringsprocessen. Detta innebär bl.a. att myndigheterna 
ska godkänna upprättade miljökonsekvensbeskrivningar, avge 
yttranden över arbetsplaner för vägar och järnvägar samt pröva 
vissa tillstånd enligt miljöbalken. 

4.2 Det regionala utvecklingsansvaret i 
Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och 
Västerbottens län 

I Södermanlands län har, som framgått ovan, ett samverkansorgan 
de uppgifter som ingår i det regionala utvecklingsansvaret. 
Samverkansorganet Regionförbundet Sörmland har, utöver vad 
som ingår i det regionala utvecklingsansvaret, av medlemmarna 
getts uppgiften att vara medlemmarnas gemensamma organ för 
regional utveckling, samordna insatser inom området och att vara 
den gemensamma företrädaren i vissa frågor. Det handlar bl.a. om 
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att främja inomregional samverkan beträffande trafik och 
infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetens-
utveckling och arbetskraftstillgång. Från och med 2013 gäller det 
regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin 2020. 
Regionförbundets medlemmar utgörs av länets nio kommuner och 
landstinget. 

Region Värmland är ett samverkansorgan med det regionala 
utvecklingsansvaret för Värmlands län. Samverkansorganets 
medlemmar utgörs av länets 16 kommuner och landstinget. Utöver 
uppgifterna enligt lagen om samverkansorgan i länen ansvarar 
samverkansorganet för kultur, folkbildning och kollektivtrafik i 
Värmlands län. Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin, 
Värmlandsstrategin, gäller fram till 2020. 

I Dalarnas län har samverkansorganet Region Dalarna det 
regionala utvecklingsansvaret. Länets 15 kommuner och lands-
tinget är medlemmar i samverkansorganet. Utöver vad som åläggs 
Region Dalarna enligt lagen om samverkansorgan i länen arbetar 
samverkansorganet också med europa- och turismfrågor och är 
länets kollektivtrafikmyndighet. Region Dalarna ansvarar även för 
intressebevakning för och viss service till kommunerna. 
Dalastrategin – Dalarna 2020 är länets regionala utvecklingsstrategi. 

Region Västerbotten är ett samverkansorgan med det regionala 
utvecklingsansvaret för Västerbottens län och består av länets 15 
kommuner och landstinget. Region Västerbotten har i uppgift att 
bl.a. vara ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i 
kommunala frågor av gemensamt intresse, att företräda länet 
nationellt och internationellt, bl.a. i förhållande till Europeiska 
unionen, samt att vara ett forum för övergripande samarbete mellan 
organisationer, myndigheter och andra som arbetar med regional 
utveckling. Regionen är också regional huvudman för ALMI Före-
tagspartner Nord samt huvudman för regional turismverksamhet 
och för länets kollektivtrafikmyndighet. 
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5 Överväganden och förslag  

5.1 Övertagande av det regionala 
utvecklingsansvaret i Södermanlands, 
Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län 

Förslag: Landstingen i Södermanlands, Värmlands, Dalarnas 
och Västerbottens län ska överta det regionala 
utvecklingsansvaret i respektive län. 

 
Skälen för förslaget: Målet för den regionala tillväxtpolitiken 

är, som angetts i avsnitt 4.1, att skapa utvecklingskraft i alla delar av 
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Regeringen 
har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det behövs en 
modern och aktiv politik för hela landet som inriktas på att 
regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina 
särskilda förutsättningar. Detta gäller städer och stadsregioner, 
tätorter och tätortsregioner av olika storlek samt olika typer av 
landsbygd och landsbygdsregioner (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19). 

I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län gjorde 
regeringen bedömningen att en ändrad ansvarsfördelning kunde 
ske i de län som bl.a. kunde uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ 
att ta över vissa statliga uppgifter. De län som avsågs var Skåne och 
Västra Götalands län. Förutsättningarna för en ändrad ansvars-
fördelning bedömdes också finnas i Hallands och Gotlands län. I 
propositionen framhölls vidare att förslaget om att berörda 
landsting och Gotlands kommun skulle få det regionala utveck-
lingsansvaret inte innebar att några nya organisationsformer skulle 
skapas. Det konstaterades dessutom att landstingen i huvudsak har 
hälso- och sjukvårdsuppgifter och att de uppgifter som följer av det 



Överväganden och förslag  Ds 2017:61 

24 

regionala utvecklingsansvaret därför utgör en mindre del av 
landstingens verksamhet (prop. 2009/10:156 s. 16). 

I propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
konstaterade regeringen att en överföring av det regionala 
utvecklingsansvaret från ett samverkansorgan i Uppsala län 
respektive länsstyrelserna i Västmanlands, Västernorrlands och 
Norrbottens län till landstingen i dessa län innebar att en tydligare 
och mer enhetlig organisation för dessa frågor uppnåddes (prop. 
2015/16:176 s. 11). 

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har 
numera det regionala utvecklingsansvaret ålagts 13 landsting och 
Gotlands kommun. Som anförts i avsnitt 4.1 föreslås i 
promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar 
och Blekinge län att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
ändras så att lagen även omfattar dessa läns landsting.  

Regeringen har tidigare framhållit betydelsen av den demo-
kratiska förankringen av det regionala tillväxtarbetet (prop. 
2009/10:156 s. 15 och prop. 2015/16:176 s. 11). Om ansvaret för 
det regionala utvecklingsarbetet i de nu aktuella länen förs över till 
landstingen blir den demokratiska förankringen för dessa uppgifter 
tydligare. Vidare är det viktigt att en ändrad ansvarsfördelning i 
länen vilar på ett lokalt och regionalt initiativ. De fyra ansökningar 
som behandlas i denna promemoria är att betrakta som sådana 
initiativ och i samtliga fall har en majoritet av kommunerna inom 
respektive län uttryckt sig positivt om en överföring av ansvaret till 
landstinget. Samverkansorgan har vidare det regionala utvecklings-
ansvaret i Södermanlands, Dalarnas, Värmlands respektive Väster-
bottens län. Ansvaret har således i dessa län till övervägande del 
redan förts över från staten till den kommunala nivån. 

Det bedöms mot denna bakgrund finnas skäl att, i enlighet med 
landstingens önskemål, även för de nu nämnda länen överföra det 
regionala utvecklingsansvaret till respektive landsting.  

Sammanfattningsvis föreslås att Södermanlands, Värmlands, 
Dalarnas och Västerbottens läns landsting, genom ändringar i lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ska överta det regionala 
utvecklingsansvaret. De aktuella landstingen bör, i likhet med de 
övriga landsting som har det regionala utvecklingsansvaret, få 
använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid 
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genomförande av val enligt vallagen (2005:857) ska dock fort-
farande beteckningen landstingsfullmäktige användas. 

5.2 Följdändringar i lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län 

Förslag: Följdändringar ska göras i lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län för att anpassa lagen till att samtliga 
län och landsting omfattas av dess bestämmelser.  

 
Skälen för förslaget: Det förslag som lämnas i avsnitt 5.1 

innebär, i förening med förslagen i promemorian Regionalt 
utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, att 
samtliga län och landsting kommer att omfattas av bestämmelserna 
i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Mot denna 
bakgrund föreslås att rubriken till och vissa bestämmelser i lagen 
ändras.  

5.3 Vissa övriga ändringar 

Förslag: Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till 
kommuner för anläggande av telenät och lagen om 
samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.  

Följdändringar ska göras i lagen om strukturfondspartner-
skap, lagen om registrering av verkliga huvudmän och 
kommunallagen.  

Bedömning: Som en följd av förslagen behöver ett flertal 
förordningar ändras. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen: Som en följd av att 

samtliga län föreslås omfattas av lagen om regionalt utvecklings-
ansvar i vissa län kommer inget län efter att lagändringarna trätt i 
kraft kunna ha ett samverkansorgan med de uppgifter som avses i 
lagen om samverkansorgan i länen. Det föreslås därför att lagen om 
samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.  
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Till följd av detta finns det behov av att göra ändringar i vissa 
lagar som innehåller hänvisningar till sådana samverkansorgan som 
avses i lagen om samverkansorgan i länen. Vidare föreslås vissa 
andra följdändringar föranledda av ändringarna i lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län. Ändringarna avser lagen (2007:459) 
om strukturfondspartnerskap, lagen (2017:631) om registrering av 
verkliga huvudmän och kommunallagen (2017:725).  

I lagen om strukturfondspartnerskap föreslås även en ändring 
med anledning av att länsstyrelserna inte längre kommer ha det 
regionala utvecklingsansvaret i något län. Ändringen innebär att 
samrådsskyldigheten för strukturfondspartnerskapet inte ska om-
fatta länsstyrelserna.  

Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för 
anläggande av telenät tillämpades i fråga om stödberättigade 
åtgärder utförda under perioden 1 juli 2000–31 december 2007. 
Den nämnda perioden har sedan länge löpt ut. Stöd kan därför inte 
längre lämnas enligt lagen. Eftersom lagen inte längre tillämpas 
föreslås att den ska upphöra att gälla.  

Promemorians förslag medför slutligen behov av ändringar av 
ett flertal förordningar. 
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6 Ikraftträdande 

Förslag: Samtliga författningsändringar ska träda i kraft den 
1 januari 2019. 

Bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen: Landstingen i Söder-

manlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län har i sina 
ansökningar anfört att de vill överta ansvaret för regionala 
utvecklingsfrågor fr.o.m. den 1 januari 2019.  

Regeringen anser att det är viktigt att beakta de aktuella 
landstingens önskemål. Vidare bör ändringarna lämpligen träda i 
kraft vid ett årsskifte. Med hänsyn till detta, och med beaktande av 
den tid för planering som bl.a. de aktuella landstingen kan behöva, 
bör ändringarna träda i kraft den 1 januari 2019. 

Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas.
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7 Konsekvenser 

Bedömning: Promemorians förslag medför inte några 
konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga perspektiv eller 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagen medför inte heller 
behov av ytterligare medel. De innebär däremot en ändrad 
fördelning av medel mellan berörda länsstyrelser respektive 
samverkansorgan och landstinget. Vidare innebär förslagen 
konsekvenser för personalen på de berörda länsstyrelserna 
respektive samverkansorganen. Därtill kommer kommuner och 
landsting i ett län inte längre ha möjlighet att bilda 
samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i länen.  

 
Skälen för bedömningen: De aktuella överföringarna av det 

regionala utvecklingsansvaret innebär inte att några nya 
organisationsformer skapas. De berörda landstingen har själva 
ansökt om att få överta ansvaret, som innebär ett nytt åliggande 
och därmed en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen får en inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till de syften som föranlett den. Syftet med att föra 
över ansvaret är att skapa ett större kommunalt inflytande i det 
regionala utvecklingsarbetet, vilket inte bedöms kunna uppnås på 
ett mindre ingripande sätt. Förslaget innebär också att ansvaret, 
sett till hela riket, fördelas på ett mer enhetligt sätt. Regeringen 
bedömer mot denna bakgrund att överföringen av ansvaret är en 
godtagbar inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 

I och med förslaget erhåller landstingen i Södermanlands, 
Värmlands, Dalarnas, Västerbottens, Stockholms, Kalmar och 
Blekinge län nya uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklings-
ansvar i vissa län. Med hänsyn till att de uppgifter som omfattas av 
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förslaget avser verksamheter som redan bedrivs i länen bedömer 
regeringen att en överföring av ansvaret till landstingen inte 
innebär några konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga 
perspektiv, eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslaget innebär 
inte heller att några nya uppgifter tillkommer i det regionala 
utvecklingsansvaret. Överföringen ryms därmed inom befintliga 
ekonomiska ramar. Den kommer dock att föranleda en 
omfördelning av medel. I stället för att samverkansorgan och 
länsstyrelsen, som tidigare haft det regionala utvecklingsansvaret, 
tilldelas medel kommer medlen nu tilldelas de landsting som 
övertar dessa uppgifter. 

Medel bör därför föras över till respektive landsting från 
anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets 
styrelse. Överföringen av utvecklingsansvaret kommer även att 
föranleda en omfördelning av medel under anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Det bör 
även fortsättningsvis vara en uppgift för regeringen att fördela 
medlen från dessa anslag och att utfärda de föreskrifter som behövs 
med anledning av det regionala utvecklingsansvaret. Utgångs-
punkten är att alla regioner kan och ska bidra till Sveriges hållbara 
tillväxt och utveckling. 

Personella konsekvenser kommer att uppstå i och med att 
uppgifter förs över från länsstyrelserna respektive samverkans-
organen till landstingen. Vid genomförandet av förändringen ska de 
berörda arbetsgivarna beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställnings-
skydd. Vid en övergång av en del av en verksamhet från en 
arbetsgivare till en annan övergår enligt denna reglering de 
rättigheter och skyldigheter, som på grund av de anställningsavtal 
och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för 
övergången, på den nya arbetsgivaren. 

Vidare kan landstingens övertagande av de aktuella uppgifterna 
påverka hanteringen av de allmänna handlingarna i respektive 
verksamhet. Landstingen och länsstyrelserna respektive samverk-
ansorganen förutsätts, i god tid före övertagandet, inleda 
diskussioner om hur hanteringen av de allmänna handlingar som 
verksamheterna genererar bäst överförs till landstingen.
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En följd av att lagen om samverkansorgan i länen upphör att 
gälla är att kommuner och landsting inte längre kommer att ha 
möjlighet att bilda samverkansorgan enligt lagen. Vidare kommer 
de befintliga samverkansorganens befogenheter enligt denna lag 
och andra författningar upphöra att gälla.    
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8 Författningskommentar 

8.1 Förslaget till lag om upphävande av lagen 
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av 
stöd till kommuner för anläggande av telenät 

Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för 
anläggande av telenät upphör att gälla vid utgången av 2018. 
Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

8.2 Förslaget till lag om upphävande av lagen 
(2002:34) om samverkansorgan i länen 

Lagen om samverkansorgan i länen upphör att gälla vid utgången av 
2018. Övervägandena finns i avsnitt 5.3. 

8.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459) 
om strukturfondspartnerskap 

2 §  

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3. 
I paragrafen utgår benämningarna berört samverkansorgan och 

länsstyrelse. Vidare ersätts benämningen ”berört landsting som 
avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” med 
”berört landsting enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar”. 
Ändringarna innebär att samrådsskyldigheten för strukturfonds-
partnerskapet inte längre ska omfatta samverkansorgan enligt lagen 
om samverkansorgan i länen eller länsstyrelserna. 
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Ikraftträdandebestämmelse 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6. 
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019. 

8.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630) 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

1 § 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2. 
I paragrafen utgår förteckningen över länen som omfattas av 

lagens bestämmelser.   

3 § 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2. 
I paragrafen ersätts förteckningen över landstingen som 

omfattas av lagens bestämmelser med benämningen ”landstingen”.  

4 § 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2. 
I första stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i 

denna lag” med ”ett landsting”.  
I tredje stycket utgår uppräkningen av landsting för vilka 

beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid 
genomförande av val enligt vallagen (2005:837). I stället anges att 
beteckningen landstingsfullmäktige ska användas vid genom-
förande av val i landstinget enligt vallagen.  

5–9 §§ 

Paragraferna behandlas i avsnitt 5.2. 
I paragraferna ersätts benämningen ”de landsting som avses i 

denna lag” med ”ett landsting”.  
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10 §  

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2. 
I andra stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i 

denna lag” med ”landstinget”.  

Ikraftträdandebestämmelse 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6. 
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019. 

8.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:631) 
om registrering av verkliga huvudmän 

1 kap. 2 § 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3. 
I andra stycket utgår samverkansorgan och juridiska personer 

över vilka samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett 
direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, från 
uppräkningen av de aktörer lagen inte är tillämplig på. 

Ikraftträdandebestämmelse 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6. 
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019. 

8.6 Förslaget till lag om ändring i kommunallagen 
(2017:725) 

3 kap. 14 § 

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3. 
I paragrafen ersätts benämningen ”vissa landsting” med ”lands-

ting”. Vidare ersätts hänvisningen till lagen om regionalt utveck-
lingsansvar i vissa län med en hänvisning till lagen om regionalt 
utvecklingsansvar.  
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Ikraftträdandebestämmelse 

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6. 
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019. 
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 43. Konsultation i frågor som rör det 
samiska folket. Ku.

 44. Elmarknadslag. M.

 45. En omarbetad utlänningsdatalag. 
Anpassning till EU:s dataskydds- 
förordning. Ju.

 46. Kriminalvårdens datalag. Anpassning 
till EU:s dataskyddsförordning. Ju.

 47. Utredningar avseende vissa skador 
och dödsfall. S.

 48. Statistik på upphandlingsområdet. Fi.

 49. Omedelbart omhändertagande av 
barn och unga i vissa internationella 
situationer. S.

 50. Ett moderniserat medinflytande för 
totalförsvarspliktiga. Fö.

 51. Sweden’s sixth national report under 
the Joint Convention on the safety  
of spent fuel management and on  
the safety of radioactive waste mana-
gement. M.

 52. Tillgång till upphovsrättsligt  
skyddat material för personer  
med läsnedsättning. Ju.

 53. Rätten till offentlig försvarare.  
Genomförande av EU:s rättshjälps- 
direktiv. Ju.

 54. En anpassning till dataskydds- 
förordningen av författningar inom 
Miljö- och energidepartementets 
verksamhetsområde. M.

 55. En karensdag mindre  
i arbetslöshetsförsäkringen. A.

 56. Bastjänstgöring för läkare. S.

 57. Följdändringar till ändrade  
mediegrundlagar. Ju.

 58. EU:s dataskyddsreform – anpassningar 
av vissa författningar om allmän  
ordning och säkerhet. Ju.

 59. Regelförenklingar inom ekonomisk 
familjepolitik. S.

 60. Genomförande av webbtillgänglighets-
direktivet. Fi.

 61. Ett enhetligt regionalt utvecklings-
ansvar. Fi. 



Departementsserien 2017
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

ILO:s konvention om anständiga 
arbetsvillkor för hushållsarbetare. [10]

Utstationering och vägtransporter. [22]

Ett entreprenörsansvar i bygg-  
och anläggningsbranschen. [30]

Anpassningar till dataskyddsförordningen  
av registerförfattningar inom  
Arbetsmarknadsdepartementets  
ansvarsområde. [33]

Körkortslån. [35]

 En karensdag mindre i arbetslöshets- 
försäkringen. [55]

Finansdepartementet

Skadeståndets bestämmande vid finansiell 
rådgivning. [13]

En ny lag om försäkringsdistribution. [17]

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, 
Kalmar och Blekinge län. [20]

Skyldighet för vissa offentliga  
funktionärer att anmäla innehav av 
finansiella instrument. [21]

 Kompletterande bestämmelser till  
EU:s förordning om personlig  
skydds utrustning. [23]

Elektroniska fakturor vid offentlig  
upphandling. [31]

Ändringar i vissa författningar inom 
Finansdepartementets ansvarsområde 
med anledning av EU:s dataskydds- 
reform. [40]

Statistik på upphandlingsområdet. [48]

Genomförande av webbtillgänglighets-
direktivet. [60]

Ett enhetligt regionalt utvecklings ansvar. 
[61] 

Försvarsdepartementet

Ett moderniserat medinflytande 
för totalförsvarspliktiga. [50]

Justitiedepartementet

Elektronisk övervakning  
av kontaktförbud. [1]

Genomförande av ICT-direktivet. [3]

Kommunikation för vår gemensamma  
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad 
och säker kommunikationslösning  
för aktörer inom allmän ordning, 
säkerhet, hälsa och försvar. [7]

Arbetsplatsinspektioner och höjd  
särskild avgift. [16]

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, 
associationsrättsliga, transporträttsliga 
och immaterialrättsliga författningarna 
till dataskyddsförordningen. [19]

Skjutvapen och explosiva varor – Skärpta 
straff för de grova brotten. [24]

Nya ungdomspåföljder. [25]

En anpassning till dataskyddsförordningen 
– kreditupplysningslagen och några 
andra författningar. [26]

Genomförande av säsongsanställnings- 
direktivet. [27]

En snabbare lagföring. Försöksprojekt med 
ett snabbförfarande i brottmål. [36]

Frekventa och omfattande ärenden om 
utlämnande av allmän handling. [37]

Livstidsstraff för mord. [38]

En omarbetad domstolsdatalag.  
Anpassning till EU:s  
dataskyddsförordning. [41]

Följdändringar till ny förvaltningslag. [42]

En omarbetad utlänningsdatalag.  
Anpassning till EU:s dataskydds- 
förordning. [45]

Kriminalvårdens datalag. Anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning. [46]

Tillgång till upphovsrättsligt  
skyddat material för personer  
med läsnedsättning. [52]



Rätten till offentlig försvarare. 
Genomförande av  
EU:s rättshjälpsdirektiv. [53]

Följdändringar till ändrade  
mediegrundlagar. [57]

EU:s dataskyddsreform – anpassningar av 
vissa författningar om allmän ordning 
och säkerhet. [58]

Kulturdepartementet

Kultursamverkan för ett Sverige  
som håller ihop. Framtida inriktning 
och utvecklingsmöjligheter för  
kultursamverkansmodellen. [8]

Ändringar i bestämmelser om val  
till Sametinget. [34]

Konsultation i frågor som rör det samiska 
folket. [43]

Miljö- och energidepartementet

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Kontrollstation 2016. [32]

Elmarknadslag. [44]

Sweden’s sixth national report under the 
Joint Convention on the safety of spent 
fuel management and on the safety of 
radioactive waste management. [51]

En anpassning till dataskyddsförordningen 
av författningar inom Miljö- och energi- 
departementets verksamhetsområde. [54]

Näringsdepartementet

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan 
m.m. [5]

En anpassning till dataskyddsförordningen 
av dataskyddsbestämmelser inom 
Näringsdepartementets verksamhets-
område. [28]

Socialdepartementet

Åldersdifferentierat underhållsstöd och 
höjt grundavdrag för bidragsskyldiga 
föräldrar. [2]

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. [4]

Förslag till lag om ersättning till personer 
som har fått ändrad könstillhörighet 
fastställd i vissa fall. [6]

Förstärkt rehabilitering för återgång  
i arbete. [9]

Ändrade regler om retroaktivitet avseende 
efterlevandestöd. [11]

Om förenklat beslutsfattande och särskilda 
boendeformer för äldre. [12]

Vissa ändringar i läkemedelslagen. [14]

Karensavdrag  – en mer rättvis  
självrisk. [18]

Utökade möjligheter till utbyte av  
läkemedel. [29]

Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer. [39]

Utredningar avseende vissa skador  
och dödsfall. [47]

Omdelbart omhändertagande av barn  
och unga i vissa internationella  
situationer. [49]

Bastjänstgöring för läkare. [56]

Regelförenklingar inom ekonomisk  
familjepolitik. [59]

Utrikesdepartementet

Ökat konsulärt skydd för  
unionsmedborgare och deras  
familjemedlemmar. Genomförande av 
direktiv (EU) 2015/637. [15]
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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24 

Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00 

 

 

Plats: Hooks Herrgård, Hok      

§ 14 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
inför valåret 2018 
Diarienummer: RJL 2018/50 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslås 

1. Anvisa för politiska ungdomsförbunds valarbete 2018 ett 

maximalt bidrag motsvarande 3 000 kronor per mandat 

som moderpartiet har i regionfullmäktige under 

innevarande mandatperiod. Där bidraget avser det 

regionala valet och där halva beloppet erhålles i förskott 

och resterande belopp efter redovisning av regionala 

valaktiviteter. Utebliven redovisning innebär återbetalning 

av redan erhållet bidrag 

2. Anvisa för detta ändamål 243 000 kronor ur 

regionstyrelsens ram för oförutsedda utgifter med 

återredovisning till arbetsutskottet kring ansökningar och 

utfall. 

 

Sammanfattning  

Inför valåret 2018 görs en extra insats för att öka ungas 

valdeltagande och engagemang i samhällsfrågor. En ram 

motsvarande 3 000 kronor per mandat i regionfullmäktige (81 x  

3 000 kronor 0 243 000 kronor) avsätts för politiska 

ungdomsförbund vars moderparti är representerat i 

regionfullmäktige under innevarande mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-03 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Arbetsutskottet önskar att följande tillägg görs till 

beslutsunderlaget:  

Att bidraget är för det regionala valet och där halva beloppet 

erhålles i förskott och resterande belopp efter redovisning av 

regionala valaktiviteter. Utebliven redovisning innebär 

återbetalning av redan erhållet bidrag. Återredovisning till 

arbetsutskottet kring ansökningar och utfall.  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24 

Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00 

 

 

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm 

Ordförande  

Ord   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



     

2018-01-03 RJL 2018/50

 
 

Regionstyrelsen 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
inför valåret 2018 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

1. Anvisar för politiska ungdomsförbunds valarbete 2018 ett maximalt bidrag 
motsvarande 3 000 kronor per mandat som moderpartiet har i 
regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. 

2. Anvisar för detta ändamål 243 000 kronor ur regionstyrelsens ram för 
oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning
Inför valåret 2018 görs en extra insats för att öka ungas valdeltagande och 
engagemang i samhällsfrågor. En ram motsvarande 3 000 kronor per mandat i 
regionfullmäktige (81 x 3 000 kronor = 243 000 kronor) avsätts för politiska 
ungdomsförbund vars moderparti är representerat i regionfullmäktige under 
innevarande mandatperiod. 

Information i ärendet 
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93 fastställt bidragspolicy för organisationer 
och föreningar, där bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är 
verksamma i länet och vars moderparti finns representerat i regionfullmäktige. 
Inför valåret 2018 föreslås liknande extra insatser som gjordes vid valåret 2014, 
d v s att politiska ungdomsförbund kan efter inlämnad redovisning få ta del av 
avsatta medel. 

Finansiering 
Ramen för ekonomiska medel till respektive ungdomsförbund utgår från det antal 
mandat som moderpartiet har i regionfullmäktige. Den extra insatsen om 
243 000 kronor finansieras ur regionstyrelsens ram för oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-01-03



   

2018-01-03 RJL 2018/50

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli, ekonomi 
Samtliga gruppledare

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 15 Regionsamverkan Sydsverige – 
Positionspapper kultur 
Diarienummer: RJL 2017/2632

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna bilagt förslag till gemensamt positionspapper 
kultur. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i Regionsamverkan Sydsverige 
tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Region 
ronoberg, Region Halland samt regionförbunet Kalmar tagit fram 
ett positionspapper kultur. Tillsammans kan regionerna verka som 
en enad kraft och var en dynamisk bas för kulturell och regional 
utveckling. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Positionspapper kultur 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



     

2018-01-09 2017/2632

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Regionsamverkan Sydsverige - 
positionspapper kultur

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 Godkänner bilagt förslag till gemensamt positionspapper, kultur.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har i Regionsamverkan Sydsverige tillsammans med 
Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Halland samt 
regionförbundet i Kalmar tagit fram ett positionspapper kultur. Tillsammans kan 
regionerna verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och 
regional utveckling.

Information i ärendet
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste 
regioner, som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala 
samarbeten. De sex regionerna vill, i ett öppet och tillåtande klimat, samverka 
med staten, kommunerna, det professionella kulturlivet, det civila samhället, 
näringslivet och akademin. Tillsammans kan regionerna verka
som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling.
Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela 
landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten
för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att 
Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella
kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga administrativa gränser och 
samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och
en god välfärd. För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar, vilka man utgår ifrån i sin planering, 
sina regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer: 

 Sydsverige lockar -  Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
 Sydsverige samverkar - En kulturpolitik som stimulerar samverkan 
 Sydsverige tillgängliggör - Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla. 



   

2018-01-09 2017/2632

Styrelsen i Regionsamverkan Sydsverige godkände positionspapperet 2017-11-23 
och rekommenderade huvudmännen att besluta om positionspapperet i sina 
politiska församlingar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Positionspapper kultur

Beslutet skickas till
Regionsamverkan Sydsverige, att: Gunne Arnesson Löfgren, Region Skåne

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Lars Johansson
Regiondirektör Direktör utbildning och kultur
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POSITIONSPAPPER
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
KULTUR

2017

ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
KULTURSVERIGE



ABF • Art Inside Out • Berättarnätet Kronoberg • Bibu – nationell scenkonstbiennal för 
barn och unga • Bilda • Blekinge Hemslöjdsförening • Blekinge Läns Bildningsförbund  
• Blekinge museum • Blekinge Släktforskarförening • Blekingearkivet • BoostHbg • BUFF • 
Byteatern Kalmar läns teater • Capellagården • Clownronden • Dans i Blekinge • Dans i 
Sydost • Danscentrum Syd • Dansstationen • Designarkivet • Det fria ordets hus • Dröm-
marnas hus • Expressteatern • Falkenbergs museum • Filmbyn Småland • FilmCentrum 
Syd • Film i Glasriket • Film i Skåne • Folkets bio Malmö • Folkteatern • Folkuniversitetet  
• Föreningen Norden • Form/Design Center • Författarcentrum Syd • Glimmingehus   
• Hallands bildningsförbund • Hallands konstmuseum • Hallands kulturhistoriska museum 
• Harp Art Lab • Helsingborgs museer • Helsingborgs Stadsteater • Helsingborgs 
 Symfoniorkester • Hemslöjden i Kronobergs län • Historiska museet vid Lunds universitet 
• Hällevik Tradjazz festival • Ibn Rushd • Inkonst • Internationella gatuteaterfestivalen • 
Isildurs Bane • Italienska palatset • Jönköpings läns arkivförbund • Jönköpings läns folk-
rörelsearkiv • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund • Jönköpings läns Konstförening • 
 Jönköpings läns museum • Kalmar konstmuseum • Kalmar läns arkivförbund • Kalmar 
läns hemslöjdsförening • Kalmar läns museum • Kalmar läns musik stiftelse • Kivik Art 
Centre • KKV Grafik Malmö • KKV Monumental • KKV Textiltryck Malmö • Klostret Ystad • 
Konst i Blekinge • Konstfrämjandet Skåne • Konsthantverkscentrum Skåne • Konstitutet  
• Konstnärscentrum Syd • Kultur i Halland • Kultur och utveckling, Region Jönköpings län 
• Kulturens Bildningsverksamhet • Kulturen i Lund • Kulturparken Småland • Kulturverket 
• Landskrona museum • Lilith Performance Studio • Linneateatern • Litteraturuppdrag 
Vimmerby • Ljungbergmuseet • Malmö Arabfilm festival MAFF • Malmö Konstmuseum • 
Malmö Museer • Malmö Opera och Musikteater • Malmö Stadsteater • Malmö Symfoni
orkester • Medborgarskolan • Mediaverkstaden • Memory Wax • Mjellby konstmuseum • 
Moderna Museet i Malmö • Moomsteatern • Musik i Blekinge • Musik i Syd • Musikcentrum 
Syd • Månteatern • NBV • Nordisk Panorama • Reaktor Sydost • Regionmuseet  Kristianstad 
• Regionteatern Blekinge Kronoberg • Riksteatern Blekinge • Riksteatern Halland • Rik
steatern i Jönköping län • Riksteatern i Jönköping län • Riksteatern Kalmar län • Riks
teatern Kronoberg • Riksteatern Skåne • Romska Kulturcentret • Rum för Dans • Sensus • 
Seriefrämjandet • Share Music & Performing Arts • Signal – Center för samtidskonst • 
Sjöfararkusten • Skådebanan • Skånes Arkivförbund • Skånes Bildningsförbund • Skånes 
Dansteater • Skånes hemslöjdsförbund • Skånes Föreläsningsföreningar • Skånes konst-
förening • Skånes Näringslivsarkiv • Skillinge Teater • Skrivarklubben i Blekinge • Slöjd i 
Blekinge • Smålands konstarkiv • Smålands Musik och Teater • Smålands spelmansför-
bund • Staffan Björklunds teater • Statarmuseet i Skåne • Stiftelsen Vandalorum • Studie-
förbundet Vuxenskolan • Studiefrämjandet • SvenskPolska föreningen • Svenskt Rock
arkiv • Sveriges Konstföreningar Blekinge • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt 
Jönköping • Sydöstra Folkets hus & Parkregion • Teater 23 • Teater Albatross • Teater Allena 
• Teater Halland • Teater Sagohuset • Teatercentrum Södra • Teateri • Teatersmedjan • 
Tecknings museet • The Glass Factory • Tjolöholms slott • Trans Europe Halles • Trelleborgs 
museum • Uppåkra Arkeologiska Center • Varbergs fästning • Virserums konsthall • Wanås 
konst • Ystad konstmuseum • Ölands Dramatiska teater • Österlens museum • Östra  Skånes 
Konstnärsgille • Bygdegårdsdistrikt • Hembygdsförbund • Folkhögskolor • Regionbibliotek 



ABF • Art Inside Out • Berättarnätet Kronoberg • Bibu – nationell scenkonstbiennal för 
barn och unga • Bilda • Blekinge Hemslöjdsförening • Blekinge Läns Bildningsförbund  
• Blekinge museum • Blekinge Släktforskarförening • Blekingearkivet • BoostHbg • BUFF • 
Byteatern Kalmar läns teater • Capellagården • Clownronden • Dans i Blekinge • Dans i 
Sydost • Danscentrum Syd • Dansstationen • Designarkivet • Det fria ordets hus • Dröm-
marnas hus • Expressteatern • Falkenbergs museum • Filmbyn Småland • FilmCentrum 
Syd • Film i Glasriket • Film i Skåne • Folkets bio Malmö • Folkteatern • Folkuniversitetet  
• Föreningen Norden • Form/Design Center • Författarcentrum Syd • Glimmingehus   
• Hallands bildningsförbund • Hallands konstmuseum • Hallands kulturhistoriska museum 
• Harp Art Lab • Helsingborgs museer • Helsingborgs Stadsteater • Helsingborgs 
 Symfoniorkester • Hemslöjden i Kronobergs län • Historiska museet vid Lunds universitet 
• Hällevik Tradjazz festival • Ibn Rushd • Inkonst • Internationella gatuteaterfestivalen • 
Isildurs Bane • Italienska palatset • Jönköpings läns arkivförbund • Jönköpings läns folk-
rörelsearkiv • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund • Jönköpings läns Konstförening • 
 Jönköpings läns museum • Kalmar konstmuseum • Kalmar läns arkivförbund • Kalmar 
läns hemslöjdsförening • Kalmar läns museum • Kalmar läns musik stiftelse • Kivik Art 
Centre • KKV Grafik Malmö • KKV Monumental • KKV Textiltryck Malmö • Klostret Ystad • 
Konst i Blekinge • Konstfrämjandet Skåne • Konsthantverkscentrum Skåne • Konstitutet  
• Konstnärscentrum Syd • Kultur i Halland • Kultur och utveckling, Region Jönköpings län 
• Kulturens Bildningsverksamhet • Kulturen i Lund • Kulturparken Småland • Kulturverket 
• Landskrona museum • Lilith Performance Studio • Linneateatern • Litteraturuppdrag 
Vimmerby • Ljungbergmuseet • Malmö Arabfilm festival MAFF • Malmö Konstmuseum • 
Malmö Museer • Malmö Opera och Musikteater • Malmö Stadsteater • Malmö Symfoni
orkester • Medborgarskolan • Mediaverkstaden • Memory Wax • Mjellby konstmuseum • 
Moderna Museet i Malmö • Moomsteatern • Musik i Blekinge • Musik i Syd • Musikcentrum 
Syd • Månteatern • NBV • Nordisk Panorama • Reaktor Sydost • Regionmuseet  Kristianstad 
• Regionteatern Blekinge Kronoberg • Riksteatern Blekinge • Riksteatern Halland • Rik
steatern i Jönköping län • Riksteatern i Jönköping län • Riksteatern Kalmar län • Riks
teatern Kronoberg • Riksteatern Skåne • Romska Kulturcentret • Rum för Dans • Sensus • 
Seriefrämjandet • Share Music & Performing Arts • Signal – Center för samtidskonst • 
Sjöfararkusten • Skådebanan • Skånes Arkivförbund • Skånes Bildningsförbund • Skånes 
Dansteater • Skånes hemslöjdsförbund • Skånes Föreläsningsföreningar • Skånes konst-
förening • Skånes Näringslivsarkiv • Skillinge Teater • Skrivarklubben i Blekinge • Slöjd i 
Blekinge • Smålands konstarkiv • Smålands Musik och Teater • Smålands spelmansför-
bund • Staffan Björklunds teater • Statarmuseet i Skåne • Stiftelsen Vandalorum • Studie-
förbundet Vuxenskolan • Studiefrämjandet • SvenskPolska föreningen • Svenskt Rock
arkiv • Sveriges Konstföreningar Blekinge • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt 
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ETT ENAT SYDSVERIGE

SKAPAR ETT STARKT 
 KULTURSVERIGE
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar 
samhällsutveckling och för samhällets och en
skilda invånares möjlighet att skapa en identitet, 
känna tillhörighet och gemenskap. Konst och 
kultur  skapar sammanhang och mening och kan 
få människor att se världen och sig själva genom 
andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och 
varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens 
grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och 
aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste 
värnas, lyftas fram och utvecklas.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan 
för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för 
långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom 
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av inter
regionala och interkommunala samarbeten. Vi sex  
regioner vill, i ett öppet och tillåtande klimat, sam
verka med staten, kommunerna, det professionella 
kulturlivet, det civila samhället, näringslivet och 

akademin. Vi har gått samman för att kunna verka 
som en enad kraft och vara en dynamisk bas för 
kulturell och regional utveckling. 

Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i 
Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsam
verkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten 
för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen 
och verkar dessutom för att Regionsamverkan 
Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella 
kulturpolitiska uppdrag Genom att överbrygga 
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara 
kulturens potential och betydelse för utveckling och 
en god välfärd.

För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige 
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar. Vi 
utgår från dessa i vår planering, våra regionala styr
dokument samt i dialog med nationella aktörer.
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SYDSVERIGES TRE GEMENSAMMA  
KULTURPOLITISKA PRIORITERINGAR:
n SYDSVERIGE LOCKAR

DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT 

n SYDSVERIGE SAMVERKAR
EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN 

n SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR
ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA 

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande
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Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande
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Henrik Fritzon
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Anna Fransson
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Region Kronoberg

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande

Region Blekinge
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PRIORITERING 1
SYDSVERIGE LOCKAR

KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:

Vi förstår och värdesätter att kulturen lockar besöka
re, utövare och nya invånare från hela världen. Det 
rika och varierande kulturutbudet bidrar starkt till 
Sveriges attraktivitet. Kulturell utveckling innebär 
regional utveckling.

För kulturskapare och konstnärer är Sydsverige bra 
att leva och verka i. Vi arbetar kontinuerligt med att 
stärka kulturskapares och konstnärers villkor. I Syd

sverige finns det en god tillgång till kultur – både i 
städerna och på landsbygden.

I detta öppna och dynamiska klimat är det gynn
samt att etablera kulturella och kreativa näringar. 
Här finns resurser, kunskap och ett ständigt pågåen
de utvecklingsarbete med starkt fokus på forskning 
och högre utbildning.

n  stimulera konstnärligt skapande i hela 
 Sydsverige

n  visa öppenhet för nya konst och kulturformer 

n  stärka samverkan mellan högre utbildning och 
kulturverksamhet

n  lyfta kulturens potential i utvecklingen av 
 innovationer och näringsliv 

n  ta tillvara kulturens betydelse för en hållbar 
besöksnäring

INSATSER 

DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT
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PRIORITERING 2
SYDSVERIGE SAMVERKAR

När Sydsverige samverkar utnyttjas kompetens och 
resurser effektivt, och skapar både bredd och spets. 

Vi utvecklar, driver och initierar samarbeten mellan 
regionerna, dess kommuner och kulturaktörer. Vi delar 
med oss av vårt utbud. Genom att föra en kulturpoli
tik som främjar samverkan och kunskapsutbyte mellan 
institutioner, utövare och arrangörer kring till exempel 
produktioner, utställningar och turnéer, erbjuds ett 
utbud med större variation – mer kvalitet för fler.

Vi eftersträvar en stark infrastruktur för kultur med 
angelägna kulturverksamheter och föreningar – en 

samlande kraft som skapar möjligheter för Sydsverige. 
Vi underlättar tillgången till tekniska lösningar, bred 
kunskapsöverföring och gemensamma plattformar 
såsom nätverk, verkstäder, ateljéer och mötesplatser.

Genom att samarbeta med andra politikområden 
bidrar vi till utveckling och ökad kvalitet, tillväxt 
och välfärd. Det kan gälla områden som till exempel 
utbildning, social hållbarhet, stadsutveckling, hälsa, 
demokrati och yttrandefrihet.  

n  agera gemensamt i strategiska kulturpolitiska 
frågor

n  verka för att Sydsverige får ansvar för 
 nationella kulturpolitiska uppdrag

n  undanröja hinder för kulturproduktion och 
distribution över länsgränserna

n  underlätta för Sydsveriges kulturaktörer att 
samarbeta

n  stödja och uppmuntra samverkan med andra 
politikområden

KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:

INSATSER 

EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN 
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PRIORITERING 3
SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR

En stor bredd och mångfald i kulturella uttryck ger 
goda förutsättningar att nå ut till nya grupper och 
motverka segregation och utanförskap. Tillgången 
till kultur är ojämlikt fördelad, både geografiskt och 
demografiskt. Vi behöver fördjupad kunskap och en 
mångfald av insatser som gör det lättare för invånare 
att ta del av och utöva kultur, såsom nya kulturuttryck, 
nya mötesplatser och framtida teknik. När  Sydsverige 
samverkar ökar invånarnas möjligheter att på lika 
villkor ta del av och delta i kulturutbudet. 

Gemensamt har vi en större kapacitet att ta emot inter
nationell konst och kultur såsom festivaler, gästspel 
och residens.

Genom att främja samverkan över regiongränserna kan 
vi synliggöra Sydsveriges utbud med större genom
slagskraft.

n  underlätta invånarnas möjligheter att uppleva 
och delta i kultur i hela Sydsverige

n  utöka internationell närvaro i Sydsverige

n  utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet

n  initiera gemensam forskning för ökat 
 deltagande

KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:

INSATSER 

ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA 

Grafisk produktion: Mustasch Reklambyrå. Fotorättigheter via Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar, Region Kronoberg samt Region Skåne. 7
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2018-01-18 RJL 2018/196

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Svar på frågor angående Smålands 
Musik och Teater
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Överlämnar svar på frågor till regionstyrelsen

Sammanfattning
Regionstyrelsen gav 2017-12-19 nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet i uppdrag att redovisa svar på ett antal frågor kopplade till underskott 
i musikalen Les Miserable. 

Information i ärendet
Regionstyrelsen gav 2017-12-19 nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet i uppdrag att redovisa svar på ett antal frågor kopplade till underskott 
i musikalen Les Miserable. 

Redovisning lämnas på följande frågor:
1. Bristerna i den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen.
2. Vilka rutiner finns för att säkerställa en relevant intern kontroll av 

verksamhet och ekonomi?
3. Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett stort 

musikalprojekt startas?
4. Hur man avser att genomföra det av fullmäktige beslutade uppdraget 2018 

– inom befintlig budget för 2018?
5. Hur Region Jönköpings län som arbetsgivare lever upp till ansvaret för 

arbetsmiljö-, risk- och säkerhetsfrågor i enlighet med lagar och föreskrifter 
samt återkoppla de fackliga synpunkter som framförts under hösten.

1. Brister i den verksamhetsmässiga och ekonomiska 
uppföljningen
Orsakerna till det ekonomiska underskottet hänför vi framför allt till:

 Otillräcklig budgetering för vissa enskilda projekt i kombination med byte 
av projektledarskap under projektets gång.

 Stora delar av utfallet var koncentrerat till en kort period i slutet av 2017 
eftersom kostnaderna inte uppstod och därmed kunde bokföras förrän efter 
att repetitioner börjat i augusti?
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 Behov, främst inom tekniksektorn, som behövdes för att genomföra 
produktionerna, har inte i tillräcklig omfattning funnits med i budget.

 Oförutsedda personalkostnader.

Förutom de rutiner som finns för intern kontroll vid Smålands Musik och Teater 
så har ytterligare åtgärder gjorts för att förbättra uppföljningen inför 2018: 

 Uppföljningsmötena är senarelagda med en vecka för att kunna göra bättre 
analyser och prognoser. 

 En resurs har omfördelats inom verksamheten för att kunna stärka upp 
kvaliteten och den interna kontrollen gällande fakturaflöde och kontering. 

 Verksamhetsstöd och service höjer kvaliteten på fakturakontering. 
 Verksamhetsområdets ekonomichef kommer att delta i 

månadsuppföljningarna.

2.  Vilka rutiner finns för att säkerställa en relevant intern 
kontroll av verksamhet och ekonomi?
Rutiner och strukturer finns och är dokumenterade i ett internt kontrolldokument 
för Smålands Musik och Teater.  Kontrolldokumentet redogör för uppdrag, 
organisation, ledning och styrning, roller, kommunikation, riskhantering samt 
rutiner och arbetssätt kopplat till det. Det redogörs också hur planerings- och 
budgeteringsprocessen ser ut samt den ekonomiska uppföljningen och 
arbetsfördelningen, se nedan.

Ur internt kontrolldokument för Smålands Musik och Teater
2.4 Planerings och budgeteringsprocessen 
Budgeteringsprocessen utgår från produktionerna vilka budgeteras först. Därefter 
de fasta kostnaderna. D v s linjeorganisationen kan komma att behöva anpassas 
vilket kräver en lång framförhållning i budgetarbetet för att en eventuell 
anpassning ska få effekt för aktuellt budgetår. 

2.4.1 Utbud/Produktion 
De konstnärliga cheferna ansvarar för idé/framtagandet av produktionerna med 
hela dess innehåll i en tänkt säsongsplan. En konstnärlig ledningsgrupp träffas 
med jämna mellanrum i syfte att utbyta de konstnärliga tankarna från var och en. 
En ambition är att det ska uppstå synergier eller konstnärliga teman mm där vi kan 
utnyttja vår gemensamma profil. I denna grupp hanteras också utbudet för Barn 
och Unga genom en konstnärlig chef för Ung Scen vilken blev en egen avdelning 
2016. Dans sorterar under Ung Scen och består enbart av inköpt produktion. Valet 
av produktion sköts av en konstnärlig ledare för dans vilken är knuten till 
verksamheten med tidsbegränsat kontrakt. Likaså sorterar Freja under Ung Scen. 
Freja består av en ungdomsensemble bestående av ca 14 ungdomar med diagnoser 
inom autismspektrat. 

Efter att den konstnärliga ledningen tagit fram sina förslag till utbud, kalkyleras 
och detaljplaneras dessa i linjen för att säkerställa att ekonomi (kostnader och 
intäkter per produktion), resurser och planering stämmer överens med tillgängliga 
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resurser för hela kalenderåret. Stämmer idé överens med tillgängliga medel och 
resurser delegerar Verksamhetschefen respektive produktion till producent som 
därmed har det fulla ansvaret att genomföra tilldelad produktion efter de direktiv 
som fastställts av de konstnärliga cheferna. 

Stämmer inte idé överens med tillgängliga medel och resurser återkopplar linjen 
till de konstnärliga cheferna och en iterativ process pågår tills en 
överensstämmelse uppnås och en delegation från verksamhetschefen kan 
genomföras till respektive producent.
Det är viktigt att notera att planering och budgetering av produktionsutbudet 
kontinuerligt sker med upp till tre års framförhållning samt att en säsongsplan inte 
följer kalenderåret utan att en säsong utgörs av en höst och därpå följande vår. 

Arbetsgång 
1. Fastställande av repertoar – Respektive konstnärlig chef inför den konstnärliga 
ledningsgruppen. Beslut om produktion fattas av verksamhetschefen. 
2. Fastställande av intäktsbudget per produktion - Marknadschef/Försäljningschef 
i samråd med verksamhetschef. 
3. Fastställande av budget för uppsättningskostnad per produktion (kostnader av 
engångskaraktär) – Verksamhetschef efter bedömningar av ansvarig är Producent 
4. Fastställande av personalkostnader per produktion utöver användande av fasta 
resurser(artister, dirigenter, etc.) – Producenter i samråd med berörda funktioner i 
linjeorganisationen. 
5. Sammanställning av total produktionsbudget för året och ev. återremiss för 
förändringar och kostnadsreduktioner – Ekonomiansvarig. 

2.4.2 Linje och fasta kostnader 
Ramen för verksamheten fördelas mellan produktion och linje. 
Verksamhetschefen har fattat beslut om respektive ram. 

Budgetansvariga beskriver sedan konsekvenserna för verksamheten på den 
tilldelade ramen. 

Det innebär att utifrån de medel verksamheten har till sitt förfogande kommer 
varje avdelning att tilldelas en viss budgetram och avdelningen skall därefter 
dimensionera verksamheten utifrån denna ram. Utgångspunkten är att avdelningen 
ska bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram. Det kan innebära att förändringar 
inom avdelningen kan behöva genomföras. (Ramarna har justerats utifrån bedömd 
påverkan av anslagsförändringar). 

Arbetsgång 
1. Varje avdelning tilldelas en budgetram 
2. Avdelningschefen upprättar budgetförslag inom den ram som avdelningen har 
till sitt förfogande. 
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3. Avdelningschefen beskriver också de konsekvenser som budgetförslagen 
medför. Dessa kan vara organisationsförändringar, ev. övertalighet, 
arbetsmetodförändringar, kapacitetspåverkan etc. 
4. Verksamhetschefen i samråd med avdelningschefer gör en bedömning av de 
totala konsekvenserna, beslutar om hur helheten ska balanseras och om eventuella 
omprioriteringar. 
5. Processen startas om tills dess att ett fullgott resultat uppnåtts vilket kan behöva 
göras flera gånger. Det kommer vara en integrerad del av den löpande översyn 
och dimensionering av organisationen som är en del i den arbetsplan som 
verksamhetschefen arbetar utifrån. 
6. Sammanställning av total budget görs av ekonomiansvarig. 

2.5 Ekonomisk uppföljning 
Varje månad görs såväl en enskild som gemensam genomgång av det ekonomiska 
utfallet för respektive sektion (dvs. inom linjeorganisationen) samt uppföljning av 
produktionsutfall i förhållande till budget – både vad avser ekonomiskt utfall och 
publiktillströmning. För såväl linje- som produktionerna görs vid dessa tillfällen 
även prognoser för framtida utfall. Parallellt med utfall och prognosarbetet görs 
det samma avseende konferens, gästspel, uthyrning och samarbeten.

2.5.1 Arbetsgång 
1. Första veckan i varje månad stängs föregående månads redovisningsperiod.
– Central ekonomihantering. 
2. Andra veckan i varje månad sker en uppföljning för produktionerna. Samtliga 
producenter, konstnärliga chefer, teknisk chef, marknadschef, ekonomiansvarig 
samt verksamhetschef deltar. Respektive producent redogör för nuläge samt 
prognos för sina produktioner – Verksamhetschef. 
3. Tredje veckan i varje månad sker en uppföljning med samtliga chefer där utfall 
och prognos lämnas från respektive chef. En avstämning sker också mot 
produktionernas prognoser – Verksamhetschef.

3. Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett 
stort musikalprojekt startas?
För att beräkna intäkterna utgår verksamheten från konkurrensjämförelser med 
andra svenska städer som sätter upp stora musikalproduktioner. Genom 
faktabaserade undersökningar går det att se hur många procent av invånarna som 
besöker musikaler. Utifrån det har sedan en uppskattning gjorts, kombinerat med 
erfarenhet, över hur många som beräknas gå på musikalen. 

Publikrisken finns alltid och därför budgeterar verksamheten, som en 
försiktighetsprincip, med cirka en 80-procentig beläggning även om man kan 
förvänta sig fler besökare. 

För kostnadsberäkningen utgår verksamheten främst från erfarenheten av tidigare 
produktioner. Verksamheten har gjort tre musikaler under två år och det är först 
nu verksamheten har en större erfarenhet av vad det innebär. De tidigare 
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musikalerna var mindre i omfång jämfört med Les Miserables, som hade en stor 
gästande ensemble. 

Risk- och konsekvensanalysen som gjordes för Les Miserables var baserad på 
erfarenheten av mindre musikalproduktioner, där kostnaderna motsvarade budget 
och viss variation i intäkterna.

4. Hur man avser att genomföra det av fullmäktige 
beslutade uppdraget 2018 – inom befintlig budget för 2018?
Uppdraget kommer att genomföras inom ramen för budget genom att stryka eller 
flytta fram produktioner, införande av särskilda anställningsrestriktioner, 
inköpsrestriktioner samt ett antal ytterligare kostnadsreducerande åtgärder.

Även om vissa produktioner kommer att utgå, avser Smålands Musik och Teater 
att genomföra ett 80-talet egenproduktioner inom samtliga scenkonstområden och 
därmed uppnå det uppdrag som stat och region gett verksamheten.

5. Hur Region Jönköpings län som arbetsgivare lever upp 
till ansvaret för arbetsmiljö-, risk- och säkerhetsfrågor i 
enlighet med lagar och föreskrifter samt återkoppla de 
fackliga synpunkter som framförts under hösten.
Smålands Musik och Teater följer Region Jönköpings läns process vad gäller 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Smålands Musik och Teater arbetar aktivt med följande områden: 
 Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja mångfald, 

jämställdhet och likabehandling. Under våren 2017 skickade HR ut ett 
bildspel som sedan diskuterades på respektive APT.

 Arbetsmiljörond
 Arbetsplatsträffar
 Arbetskadeanmälan
 Avgångssamtal – när en medarbetare slutar
 Friskvård
 Företagshälsovård – Arbetsmiljöenheten

Under 2017 har AME bjudits in för att berätta om sin verksamhet och hur 
vi kan nyttja deras tjänster än mer för samtliga chefer. Hela AME bjöds in 
för en rundvandring för att de ska få en ökad förståelse för den verksamhet 
som bedrivs.

 Hot och våld 
Efter oro bland musikerna under våren bjöds två poliser in till deras APT 
för att informera kring de lagar och regler som finns gällande personer 
med besöksförbud och deras vistelse på offentliga platser.

 Hälsofrämjande arbetsplats
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 Introduktion av nyanställda
En ny checklista har tagits fram som gick ut på remiss hösten 2017.

 Kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier – riktlinje
Efter #metoo och #tystnadtagning har samtal med kvinnliga skådespelare 
hållits och där man kommit fram till åtgärder för att bland annat visa att 
hos Smålands Musik och Teater är det en nolltolerans som gäller, och att 
det finns en tydlighet i vart man vänder sig om man skulle bli utsatt.

 Medarbetarsamtal
 Medarbetsarskap och säkerhet – medarbetarundersökning

Efter 2016 års resultat genomfördes under våren ett arbete med att sätta 
fokus på de områden som fått låga betyg.

Detta gjordes med en grupp medarbetare från varje avdelning samt en 
grupp chefer som redogöra för hur det är idag, hur man vill att det ska vara 
samt hur man kommer dit. De områden som diskuterades var: Tempo och 
återhämtning, Kommunikation, Högre ledning, Delaktighet samt Straff 
och skuldbeläggande. 

Innan sommaren presenterade två av medarbetarna resultatet för 
ledningsgruppen på Smålands Musik och Teater. Det som kom fram var 
bland annat att man måste bli bättre på: Utvärdering med återkoppling, 
protokoll, säsongsöverlämning, förmedla och förklara de små stegen vid 
förändringar, att man förbereder och förankrar förändringar tidigt med 
berörd personal. Ledningsgruppen fattade därefter beslut om ett antal 
utvecklingsprojekt som man ska arbeta vidare med: Beskriva 
huvudprocessen, Medarbetarpolicy, Internkommunikationsplan, 
Introduktionsrutiner, Personalhandbok och Spelregler. 

Detta är nu ett pågående arbete och man redovisar vid varje 
ledningsinformation hur projekten fortlöper.

Ett av utvecklingsprojekten som drogs igång under hösten tillsammans 
med medarbetargruppen, chefer och AME har varit att ta fram spelregler 
för hela verksamheten kring hur man ska förhålla sig emot varandra. Detta 
arbete pågår idag och under våren 2018 kommer dessa spelregler 
förmedlas ut till respektive avdelning. 
I urvalet av medarbetargruppen har man valt att inte ha med några fackliga 
företrädare. 

 Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA
 Psykosocial arbetsmiljö
 Rehabilitering – Regionens rehabiliteringsprocess
 Riskbedömning

Har under 2017 gjort vid organisationsförändringar tillsammans med 
skyddsombud och har därefter samverkats.

 Skyddsombud och skyddsområde
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 Tillbud och skador
Registreras i Synergi och tas upp vid lokal och central samverkan.

 Årsplanering – systematiskt arbetsmiljöarbete

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet Utbildning och Kultur är bland de lägsta 
inom Region Jönköpings län, 2,8 procent, under 2017 hade Smålands Musik och 
Teater en så pass låg nivå som 2,0 procent. 
Över tid har sjukfrånvaron mellan 2014-2017 varierat enligt tabell nedan.

Personalomsättning 
Centrala HR-enheten mäter årligen andelen oförändrad personal inom varje 
verksamhet inom regionen. Senaste mätningsåret kan konstateras att Smålands 
Musik och Teater tillsammans med folkhögskolorna är de verksamheter inom 
Utbildning och Kultur som högst andel oförändrad personal.

 

Fackliga synpunkter
Fackliga organisationer tog initiativ till ett möte med verksamhetsdirektören för 
Utbildning och Kultur i slutet på november månad. Vid detta möte utlovades att 
verksamhetsområdesdirektören skulle föra enskilda samtal med cheferna inom 
Smålands Musik och Teater för att vidga bilden och fördjupa de synpunkter som 
fördes fram fackligt. Intervjuer bokades in under december och har påbörjats i 
början på januari. Återkoppling kommer att ske till de fackliga organisationerna 
när alla intervjuer är genomförda. 
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Fackliga företrädare och skyddsombud har bjudits in för enskilda samtal. Syftet 
med samtalen är att identifiera ytterligare konkreta förbättringsområden och 
integrera dessa i det redan pågående arbetet kring arbetsmiljö och delaktighet 
inom Smålands Musik och Teater. 

Ett arbete med att identifiera arbetsbelastningen i olika yrkesgrupper utifrån 
schemaläggning pågår. Upplevelsen av arbetsbelastning är naturligtvis individuell 
och detta kommer att ha ett särskilt fokus i medarbetarsamtalen inom Smålands 
Musik och Teater under 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-18
 Protokollsutdrag från Regionstyrelsen 2017-12-19

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör Utbildning och kultur



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 232-254
Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§236 Övrig fråga
Fråga från Carina Ödebrink avseende Smålands Musik och Teaters 
ekonomiska underskott. Diskussion.

Carina Ödebrink vill till protokollet få antecknat:
Inom ramen för regionstyrelsens ansvars- och uppsiktsplikt och med 
anledning av den ekonomiska utvecklingen vid Smålands Musik och 
teater ska nämnden återkomma till regionstyrelsen med en 
redovisning av:

 Bristerna i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
uppföljningen

 Vilka rutiner som finns för att säkerställa en relevant intern 
kontroll av verksamhet och ekonomi?

 Vilken risk- och konsekvensanalys som gjorts innan ett stort 
musikalprojekt startas?

 Hur avser man att genomföra det av fullmäktige beslutade 
uppdraget 2018 - inom befintlig budget för 2018?

Nämnden ska också redovisa hur Region Jönköpings län som 
arbetsgivare lever upp till ansvaret för arbetsmiljö-, risk och 
säkerhetsfrågor i enlighet med lagar och föreskrifter samt 
återkoppla till styrelsen de fackliga synpunkter som framförts under 
hösten.

Beslut
Regionstyrelsen

 Instämmer i Carina Ödebrinks protokollsanteckning 
avseende en redovisning från ANA i aktuell fråga. 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 232-254
Tid: 2017-12-19, kl 09:00-14:50

Justeras

Malin Wengholm Mikael Ekvall 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 
2017-12-01--31 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr



Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-01-30
(för december)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.2.2 Förordnande av tf sjukvårdsdirektör Medicinsk 

vård
RJL 2018/25 2017-12-28 Agneta Jansmyr

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

RJL 2017/445 2017-12-18 Agneta Jansmyr

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 
IT-centrum

RJL 2017/3509 2017-012-15 Agneta Jansmyr

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

RJL 2017/3233 2017-12-18 Agneta Jansmyr

RJL 2018/31



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-01-30
(för december)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.1.1 Delgivningskvitton 18 st, se bilaga 2017-07-04—12-20 Registratorer
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 

Laboratoriemedicin
RJL 2017/445 2017-12-19 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 
Kvinnokliniken Värnamo

RJL 2017/197 2017-12-01 Kjell Ivarsson

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer Kirurgisk 
vård

RJL 2017/197 2017-12-11 Kjell Ivarsson

RS 4.2.2 Förordnande av tf områdeschef IT-centrum RJL 2017/3510 2017-12-15 Helena Glemdal Bergkvist
RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef 

Ögonmottagning Värnamo
RJL 2017/197 2017-12-12 Kjell Ivarsson

RS 4.2.2 Förordnande av verksamhetschef 
Vårdcentralerna Bra Liv

RJL 2017/297 2017-12-27 Charlotta Larsdotter

RS 4.3.1 Avskrivning av fordran RJL 2016/2571 2017-12-21 Jane Ydman
RS 4.5.2 Personuppgiftsbiträdesavtal RJL 2017/3276 2017-11-09 Kristina Mannerback
RS 4.1.4 Beslut att utfärda rättegångsfullmakt RJL 2017/3595 2017-12-20 Kristina Mannerback
RS 4.1.4 Utfärda fullmakt för annan RJL 2017/3594 2017-12-22 Madelene Reutmer
RS 4.1.4 Utfärda fullmakt för annan RJL 2017/3511 2017-12-14 Madelene Reutmer
RS 4.1.4 Beslut att utfärda rättegångsfullmakt RJL 2017/3508 2017-12-14 Kristina Mannerback

RJL 2018/31



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2018-01-30
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll AB Transitio 2017-11-30

AB Transitio 2017-11-34
AB Transitio 2017-10-26
Länspensionärsrådet 2017-11-23
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 2017-12-01
Svenskt ambulansflyg Förbundsfullmäktige 2017-11-16
Bostadsbyggen i Jönköpings AB 2017-11-20

Motioner Se lista

Inkomna handlingar

Inkomna ärenden

Utgående skrivelser
 
Övrigt

Beslut från Datainspektionen – Tillsyn enligt personuppgiftslagen – RJL 2016/2155
Beslut från Länsstyrelsen – Utbetalning av deponerade medel – RJL 2016/1241
Information med anledning av regeringens beslut om att ansluta kommuner och landting 
till förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive finska – RJL 2017/3516
En granskning från IVO av strokevårdskedjan i två län – Tydliga mål kan ge bättre 
strokevård

Ärendelista 2017-12-01—31
Kapitalförvaltningsrapport 2017

Regeringsbeslut Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Riksantikvarieämbetet – I:20
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna – III:5
Ändring av Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna – III:2
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Verket frö innovationssystem inom 
utgiftsområde 24 Näringsliv – I 13
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:5 – I:14
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens energimyndighet – II:4
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderinga och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv – I 9

RJL 2018/34



Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 
Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt – I 12
Ändring av Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Tillväxtverket inom 
utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt – I 6
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtsåtgärder inom 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt – IV 1
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:3 och 1:3 (2015) Europeiska 
regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
– IV 2
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer – III 2
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens kulturråd – I:11
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Riksarkivet – I:19
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för kulturanalys – I:12
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor – I:17
Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en nationell översyn av området kultur och 
hälsa – I:5
Villkor mm för budgetåret 2018 för landstingen i bl a Jönköpings län inom utgiftsområde 
1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer – IV 10
Riktlinjer för stat4ens bidrag till Riksteatern 2018 – I:40
Uppdrag till Kungliga biblioteket om digitalt kompetenslyft – I:62
Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020 – IV 5

Cirkulär från SKL Arbetsdomstolens dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk 
mm – 17:41
Avtal om kopiering och tillgängliggörande skolorna fr o m 2018 – 17:62
Omsorgsprisindex – 17:64
Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att företräda brukare 
omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier enl 2 kap 3 § 
diskrimineringslen – 17:65
Redovisningsfrågor 2017 och 2018 – 17:67
Budgetförutsättningar för åren 2017-2021 – 17:68
Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 
och 2019 – 17:69
Politisk information i skolan – 17:70
Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – i lydelse 2017-04-01 med 
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård – 18:1



Beslut/Meddelande från SKL Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och 
sjukvården Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018 
– 20/2017
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till 
nationella kvalitetsregister 2018 – 19/2017
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare 
väntetider i cancervården 2018 – 18/2017
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
Försäkringsmedicinska utredningar för 2018 – 17/2017

Arbetsmiljöverket
Övrigt Nyhetsbrev från Transitio – nr 5

Barnkonventionen förslås bli svensk lag – häfte från SKL
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