
KALLELSE 1(2)

Regionstyrelsen

Tid: 2018-05-08, 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 Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling 

i Jönköpings län
2018/540

4 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång

2017/561

5 Motion - Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa

2017/2059

6 Motion - Pröva digital tolkning 2017/1415
7 Svinhus Stora Segerstad 2018/99
8 Utbildningslokal och omklädningsrum Stora 

Segerstad
2018/100

9 Ombyggnad för 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov 2018/121
10 Remiss - Ökad styrning av myndigheternas 

lokalisering
2018/516

11 Remiss - Förslag till treårig utbildning för 
tandhygienistexamen

2018/502

12 Solpaneler enligt hållbarhetsprogram 2017-2020 2018/756
13 Uppsägning av hyresavtal 2018/1007
14 Ombyggnation för MR-kamera i Värnamo 2017/541
15 Energikontor Norra Småland, basfinansiering 

2018
2018/1038

Beslutsärenden för regionfullmäktige
16 Ärenden 3-7

Beslutsärenden för regionstyrelsen
17 Ärenden 8-15 samt 18-19
18 Anmälan av delegationsbeslut - Regionstyrelsen 

2018
2018/31
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Regionstyrelsen

Tid: 2018-05-08, kl 09:00

19 Anmälan av informationshandlingar - 
Regionstyrelsen 2018

2018/34

Inkomna remisser och promemorior
20 Sammanställning av inkoma remisser

Informationsärenden och aktuellt
21 GDPR
22 Aktuell information
23 Månadsrapport
24 Medarbetarområdet

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
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Joakim Silva, HR-direktör
Tina Jörhall, 
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

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)
Per Svenberg (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V)



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§33 Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling 
i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/540

Beslut 
Nämnden föreslå regionfullmäktige

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom 
regionbussupphandling i Jönköpings län.

Sammanfattning 
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 
upphandlas på nytt under 2018. 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14
 Bilaga Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i 

Jönköpings län

Beslutet skickas till
Regionstyresen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

Rune Backlund 
Ordförande

          Simon Johansson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 31-44
Tid: 2018-03-07 kl.08.30-11.15

Plats: Regionens hus, sal B

§37 Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling 
i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/540

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom 
regionbussupphandling i Jönköpings län

Sammanfattning 
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 
upphandlas på nytt under 2018. 
 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14
 Bilaga Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i 

Jönköpings län

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 31-44
Tid: 2018-03-07 kl.08.30-11.15

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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RJL 2018/540
Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Allmän trafikplikt inför 
regionbussupphandling i Jönköpings 
län

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige besluta 

 införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom 
regionbussupphandling i Jönköpings län

Sammanfattning
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att upphandlas på nytt 
under 2018. 
 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän 
trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan 
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas. 

Information i ärendet
Samråd inför upphandling (SIU) med syfte att informera om trafiken och utröna 
intresset för att bedriva kommersiell busstrafik inom ramen för det avtal som 
planeras upphandlas under 2018 har genomförts under perioden december 2017-
januari 2018. Både offentligt hållna samråd samt enskilda samråd har erbjudits 
intressenter. Sju trafikföretag samt två bränsleleverantörer och en 
fordonsleverantör önskade ha enskilda samråd vilka genomfördes i december och 
januari 2017/18. Inget trafikföretag framförde intresse av att bedriva hela eller 
delar av trafiken kommersiellt i egen regi.

Inför upphandlingen tar Länstrafiken fram underlag som beskriver trafikutbudet i 
form av tidtabeller och produktionsvolymer av tidtabellskilometer. Underlaget 
kommer att vara uppdelat på flera trafikåtaganden. Krav på fordon ställs avseende 
kapacitet och komfort samt på trafikvolymen i nivåer som ger möjlighet till att 
öka och minska trafikvolymer inom respektive trafikåtagande. 
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Regionbusstrafiken kommer att omfatta ca 160 fordon varav ca 10 st stadsbussar 
fördelade på tre mindre stadstrafiker. Den uppskattade årsvolymen av trafik är ca 
13 miljoner tidtabellskilometer. Det aktuella trafikområdet inklusive linjer där 
allmän trafikplikt ska införas beskrivs mer ingående i bifogad bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14
 Bilaga Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i Jönköpings län

Beslut skickas till
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Carl-Johan Sjöberg
Regiondirektör Trafikdirektör
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Jönköpings Länstrafik Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter
Trafikavdelningen E-post: info@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
Box 372 Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057
551 15  Jönköping

Jönköpings Länstrafik

     

Allmän trafikplikt inför 
regionbussupphandling i Jönköpings 
län - bilaga

Nuvarande trafikavtal och trafikområden (TO)
Nedan beskrivs trafiken i de nuvarande trafikavtalen. Avtalen har sluttid
juni 2020.

 TO1 Gränna Nettbuss
 TO2 Habo Bivab
 TO3 Jönköping Bivab
 TO4 Gislaved Nettbuss
 TO5 Värnamo Nettbuss
 TO6 Sävsjö Nettbuss
 TO7 Gnosjö Nettbuss
 TO8 Nässjö Bivab
 TO9 Vetlanda Bivab
 TO10 Eksjö Bivab
 TO11 Åseda Bivab
 TO12 Aneby Bivab
 TO13 Bottnaryd Bivab
 TO14 Tranås Bivab

Total omfattning av regionbusstrafiken, baseras huvudsakligen på utfall 2017:

 Ca 5,7 miljoner resor
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 Ca 13 000 000 km (tidtabellskm)
 Ca 297 000 h (tidtabellstimmar)

o Varav 240 000 km och 11 200 h Värnamo stadstrafik
o Och 400 000 km och 17 500 h Nässjö stadstrafik

Stadstrafik i Tranås, Värnamo och Nässjö
 Linje 40-42 Stadstrafiken Tranås 

Inför trafikstarten i juni 2020 planeras trafiken att byggas ut för att komma i 
nivå med utbudet i Värnamo och Nässjö. Detta kommer att innebära en 
trafikvolym på ca 280 000 tidtabellskilometer som utförs av tre stadsbussar. 

 Linje 51-53 Stadstrafiken Värnamo                
 Linje 61-67 Stadstrafiken Nässjö 
 Linje 80 Stadstrafiken Vetlanda  

                   

Regionbusstrafik
 Linje 101 Habo – Jönköping – Gränna

Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att delas upp i två 
linjer.

 Linje 115 Habo – Brandstorp
 Linje 116 Habo – Mullsjö – Jönköping
 Linje 119 Huskvarna – Nässjö

Linjen kan komma att utgå i samband med trafikstart i juni 2020 och 
eventuellt ersättas av två linjer på sträckan Öggestorp-Huskvarna samt 
Forserum-Nässjö. Sannolikt innebär detta en minskning av antalet 
tidtabellskm. 

 Linje 120 Gränna – Tranås
 Linje 121 Kaxholmen – Jönköping
 Linje 122 Gränna – Jönköping via motorvägen 
 Linje 124 Jönköping – Aneby   
 Linje 130 Jönköping – Tenhult – Malmbäck 

Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att reduceras då 
parallellgående tågtrafik finns i stor utsträckning. 

 Linje 132 Jönköping – Gislaved  
 Linje 133 Jönköping – Värnamo  

Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att utgå för att 
ersättas av snabbuss.

 Linje 136 Jönköping – Gnosjö
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Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att reduceras till 
sträckan Skillingaryd-Gnosjö med koppling till eventuell snabbuss (se linje 
133).

 Linje 141 Jönköping – Vrigstad – Sävsjö   
 Linje 150 Tranås – Eksjö
 Linje 155 Sommen – Tranås
 Linje 160 Tranås – Aneby via Frinnaryd
 Linje 201 Smålandsstenar – Gislaved – Gnosjö – Värnamo
 Linje 202 Gislaved – Bredaryd – Värnamo 
 Linje 238 Hillerstorp – Forsheda 
 Linje 245 Grimsås – Gislaved   
 Linje 246 Gislaved – Broaryd       
 Linje 247 Burseryd - Smålandsstenar    
 Linje 248 Smålandsstenar – Reftele-(Bredaryd)   
 Linje 249 Gislaved – Reftele (- Bredaryd)  
 Linje 254 Gnosjö – Hillerstorp via Marieholm 
 Linje 270 Värnamo – Rydaholm      
 Linje 271 Värnamo – Ohs                    

Linjen körs på uppdrag av Värnamo kommun och kan komma att dras in om 
finansieringen upphör.

 Linje 275 Värnamo – Dannäs   
 Linje 301 Nässjö – Eksjö – Vetlanda      

Linjen kan i samband med trafikstart i juni 2020 komma att delas upp i två 
linjer. Linje 320 Nässjö-Eksjö samt linje 322 Eksjö-Vetlanda. Viss reducering 
av trafikutbud på linje 320 kan bli följden på grund av parallellgående buss- 
och tågtrafik.

 Linje 311 Nässjö – Malmbäck 
 Linje 312 Nässjö – Bodafors   
 Linje 313 Nässjö – Sandsjöfors      
 Linje 314 Nässjö – Flisby        
 Linje 321 Nässjö – Eksjö via Anneberg 
 Linje 325 Nässjö – Västervik
 Linje 326 Jönköping – Eksjö 
 Linje 330 Eksjö – Mariannelund  
 Linje 335 Mariannelund – Vetlanda   
 Linje 341 Sävsjö-Vetlanda 
 Linje 342 Sävsjö-Vetlanda via Landsbro
 Linje 343 Nässjö – Vetlanda  
 Linje 345 Vetlanda – Nottebäcksterminalen (Åseda/Växjö)    
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 Linje 350 Vetlanda – Ramkvilla                                                                                   
Linjen körs på uppdrag av Vetlanda kommun och kan komma att dras in om 
finansieringen upphör.

 Linje 352 Vetlanda – Nye – Åseda   
 Linje 353 Vetlanda – Virserum 
 Linje 354 Vetlanda – Skede  
 Linje 355 Vetlanda – Skirö                                            

Linjen körs på uppdrag av Vetlanda kommun och kan komma att dras in om 
finansieringen upphör.

 Linje 363 Sävsjö – Lammhult 
 Linje 432 Gislaved – Hyltebruk      
 Linje 510 Snabbuss Gislaved – Tranemo
 Linje 520 Snabbuss Värnamo – Jönköping   
 Linje 530 Snabbuss Nässjö – Vetlanda
 Linje 540 Snabbuss Jönköping – Tranås                                                                                                       

Framtida trafik
I trafikförsörjningsprogrammet pekas prioriterade stråk ut där tåg och viss busstrafik 
utgör stommen i trafiksystemet. Dessa stråk utgör basen för att förverkliga målsättningen 
för resandeökningen som anges i trafikförsörjningsprogrammet.

Exempel på områden där trafiken kan komma att utvecklas är enligt nedan. 

 Utbyggnad av Tranås stadstrafik
 Renodling mellan buss och tåg 
 Omdispositioner mellan stadstrafiken i Jönköping och regionbusstrafiken
 Snabbusslinjer

Beslut om allmän trafikplikt 
För att befintlig trafik och planerade förändringar ska kunna genomföras i offentlig regi 
krävs att beslutet om allmän trafikplikt omfattar samtlig busstrafik som beskrivs ovan, 
inklusive löpande anpassningar av linjer och utbud.

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§34 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad

Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.
Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår:  

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats 
vid nämnden 2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en 
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har 
beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de senaste 
trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet har ett förslag 
till beslut tagits fram.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018
 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A
 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mauno Virta (V) och Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till 
motionen i sin helhet.
Niclas Palmgren (M) och Rune Backlund (C) yrkar bifall till 
presidiets förslag, att motionen är besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag, att motionen ska anses var 
besvarad mot Mauno Virta förslag om bifall till motionen och 
finner presidiets förslag antaget.

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Mauno  
Virtas yrkande (NEJ).

JA röstar följande ledamöter: 
Anders Gustafsson (SD), Eva Nilsson (M), Niclas Palmgren (M), 
Bengt Petersson (C), Lars-Åke Magnusson (KD), Pernilla 
Mårtensson (KD), Per Hansson (L) och Rune Backlund (C). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Berry Lilja (S), Elin Rydberg (S), Gabriella Mohlin (S), Simon 
Johansson (S) Erik Hugander (MP), Mauno Virta (V), Jeanette 
Söderström (S).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 8-ja röster, mot 7 nej-röster bifallit 
presidiets förslag att motionen är besvarad.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 27-39
Tid: 2018-03-20 kl. 13.00-16.25

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

          Simon Johansson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 31-44
Tid: 2018-03-07 kl.08.30-11.15

Plats: Regionens hus, sal B

§42 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad
Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats 
vid nämnden 2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en 
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har 
beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de senaste 
trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet skrivs förslag 
till beslut.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018
 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A
 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15
 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 31-44
Tid: 2018-03-07 kl.08.30-11.15

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2018-02-23 RJL 2017/561

                    
                    

Regionfullmäktige
     
           

Motion – Upphandla kollektivtrafik med 
krav på kollektivavtal och 
personalövergång

Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige

 Att motionen är besvarad.

Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med motion där 
man föreslår   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav på kollektivavtal

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats vid nämnden 
2017-09-12. Underlaget har kompletterats med en redovisning av hur kraven på 
kollektivavtalsliknande villkor har beskrivits i förfrågningsunderlagen vid de 
senaste trafikupphandlingarna. Efter behandling i presidiet skrivs förslag till 
beslut.

Information i ärendet
Med anledning av motion från Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har 
information inklusive faktaunderlag i ärendet lämnats till nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö i september 2017. Faktaunderlag har tagits fram av 
advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin, Advokatfirma Lindmark och Welinder som 
bistår Länstrafiken i trafikupphandlingar.

Personalövergång
I 6 b § i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) skyddas de anställdas 
rättigheter vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan. 
Ett entreprenörsbyte vid upphandling medför inte per automatik att den nye 
entreprenören har skyldighet att ta över den tidigare entreprenörens personal. Ett 
entreprenörsbyte kan dock ses som en överlåtelse av verksamhet i arbetsrättslig 
mening och därmed medföra att arbetsgivaransvaret går över från den tidigare 
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entreprenören till den senare och att denne har skyldighet att överta den tidigare 
entreprenörens personal. För att dessa bestämmelser skall bli tillämpliga krävs att 
verksamheten bevarar sin ekonomiska identitet. Vad gäller 
kollektivtrafikupphandlingar beror frågan på hur upphandlingen är konstruerad. 
En del av frågeställningen är t.ex. om den nya entreprenören ska använda samma 
fordon (tåg eller buss) som användes av den tidigare entreprenören. Utifrån en 
försiktighetsregel utgår många anbudsgivare inom kollektivtrafikbranschen i sin 
anbudskalkyl från att de kommer att få ta över operativ personal (förare, 
tågvärdar) om de vinner uppdraget. 

Frågan om övergång av personal kan hanteras på två sätt i förfrågningsunderlaget, 
definitivt ställningstagande eller krav på övertagande.

Definitivt ställningstagande:
Förfrågningsunderlaget kan innehålla villkor där beställaren redovisar sin 
uppfattning huruvida LAS 6 b § är tillämplig eller inte. Varje anbudsgivare får 
sedan självständigt bedöma om LAS 6 b § är tillämplig eller ej. I händelse av tvist 
mellan vinnande anbudsgivare och anställda/fackförening är det domstol som 
slutligt avgör frågan. 

Krav på övertagande:
Om beställaren, oavsett en domstols lagtolkning, inför krav i 
förfrågningsunderlaget att vinnande anbudsgivare under alla omständigheter ska 
ta över personal på samma sätt och villkor som LAS 6 b § stipulerar går 
beställaren längre än vad lagstiftaren i Sverige och EU gör. Vid upphandlingar är 
det tillåtet att ställa krav som är mer långtgående än vad gällande lagbestämmelser 
kräver. Vid upphandlingar gäller dock ett övergripande krav på proportionalitet. 
De krav som i en upphandling ställs på dels anbudsgivare och dels 
anbudet/upphandlingsföremålet ska stå i proportion till de behov som beställaren 
har. Kraven får inte gå utöver det som behövs för att uppnå syftet med 
upphandlingen. Allt för långtgående krav som inte beställaren sakligt kan 
motivera, strider mot de upphandlingsrättsliga reglerna. En anbudsgivare kan då 
inleda rättsprocess och göra gällande att kravet på övertagande är 
oproportionerligt.

Krav på kollektivavtal
Från och med juni 2017 finns lagregler om när krav på arbetsrättsliga villkor (lön, 
arbetstid och semester) i nivå med kollektivavtal ska ställas vid upphandlingar. 
Enligt lagreglerna ska dock inte myndigheten per automatik ställa särskilda 
arbetsrättsliga krav vid alla upphandlingar utan när det är behövligt. Lagreglerna 
innebär inte ett krav på att anbudsgivaren ska ha ingått kollektivavtal med en 
arbetstagarorganisation. Däremot kan beställaren kräva att anbudsgivaren för sin 
personal tillämpar villkor i nivå med kollektivavtal. Observera att krav enligt 
lagen endast ska ställas om det är behövligt. Det vill säga den upphandlande 
enheten ska göra en bedömning och eventuellt ställa krav beroende på vilken 
upphandling det handlar om och vilken bransch som 
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anbudsgivarna/leverantörerna är verksamma i. I praktiken kommer troligtvis 
kraven att ställas vid upphandlingar av tjänster respektive byggentreprenader där 
anbudsgivarna finns i branscher där problem med så kallad social dumping finns. 
I de två senaste trafikupphandlingarna har krav på kollektivavtalslikande villkor 
ställts på anbudsgivaren.

En redovisning av hur krav på kollektivavtalsliknande villkor har ställt i de två 
senaste trafikupphandlingarna framgår av bilaga ett och två.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23

 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 2018

 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A

 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 2018

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15

 PM kollektivavtal och personalövergång

 Motion Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och 
personalövergång 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Bilaga 1 Utdrag ur förfrågningsunderlag 
Serviceresor 2018
7.4 Personal 
7.4.1 Ansvar för kostnader 
Trafikföretaget ansvarar för alla kostnader avseende personal och att löner, sociala 
avgifter, andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader samt övriga 
kostnader och avgifter avseende samtlig personal som arbetar med Uppdraget 
utbetalas. 

7.4.2 Villkor i nivå med kollektivavtal 
Trafikföretaget ska för taxiförare som används vid utförandet av Uppdraget 
tillämpa Upphandlingsmyndighetens dokument som reglerar de arbetsrättsliga 
villkoren för taxiförare, se Bilaga B1 Arbetsrättsliga villkor förare. Villkoren i 
denna bilaga utgår från delar av det centrala kollektivavtalet i branschen mellan 
Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och 
reglerar arbetstid, lön och semester. 
Nivåerna i ovan nämnda bilaga, så som exempelvis lägsta månadslön, kan komma 
att justeras under avtalsperioden i samband med att kollektivavtalet omförhandlas 
av arbetsmarknadens parter. Sedan justerade nivåer publicerats på 
Upphandlingsmyndighetens webbplats, ska Beställaren skriftligen underrätta 
Trafikföretaget om dessa justerade nivåer. Trafikföretaget ska därefter, inom 30 
dagar från det att de mottog denna underrättelse, börja tillämpa dessa justerade 
nivåer. 
Trafikföretaget ska under avtalsperioden minst även erbjuda de förare som utför 
Uppdrag inom avtalet följande villkor: 

 Anställningsavtal. 
 Ett försäkringsskydd motsvarande Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupplivförsäkring 
(TGL), Avtalspension SAF-LO och Premiebefrielseförsäkring. 
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Beställaren äger när som helst, utan förvarning, rätten att kontrollera uppgifterna 
om Trafikföretagets och dess Underentreprenörers anställda, samt att följande 
villkor uppföljs: 

 Kontroll av arbetstid med hjälp av arbetstidsschema. 
 Kontroll av avlöning genom att kontrollera lönespecifikationer och 

arbetstidsrapporter. 
 Kontroll av semester genom att kontrollera lönespecifikationer. 



 
 

 

 

 

 

 

Förfrågningsunderlag 

Serviceresor 2018 

 

Bilaga B1 

Arbetsrättsliga villkor förare 

Rev A 
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Bilaga till KravID: 11104:2 
Arbetsrättsliga villkor för förare 

1. Arbetstid 
 

1.1 Ordinarie arbetstid 

Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, raster är 

ej inräknade. 

 
När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får 

arbetstiden uppgå till 40 timmar i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. 

 

1.2 Reducering av arbetstid vid helgdagar 

Vid utläggning av arbetstiden med 40 timmar per helgfri vecka ska arbetstiden 

reduceras med åtta timmar för varje i schemaperioden infallande helgdag måndag- 

fredag. Helgdagar som ska reducera arbetstiden inom schemaperioden är i 

almanackan röda dagar infallande måndag-fredag. Midsommar-, jul- och 

nyårsafton betraktas i detta avseende som helgdagar. 

 
Vid utläggning av arbetstiden med 38,25 timmar per vecka sker ingen reduktion av 

arbetstiden för infallande helgdagar. 

 

1.3 Arbetstidens förläggning 

För tillsvidareanställd taxiförare ska schema upprättas av arbetsgivaren. 

 
Taxiföretaget ska ha ett i förväg för månaden upprättat arbetstidsschema där varje 

förares tjänstgöringsdagar och fridagar är angivna. 

 
Schemat ska upprättas för minst en vecka. Av schemat ska framgå såväl tidpunkten 

för tjänstgöringens början och slut samt fridagar. 

 

1.4 Tidrapporter 

Om den fullgjorda arbetstiden inte överensstämmer med arbetstidsschemat eller 

om den inte förs upp på schemat snarast möjligt är leverantören skyldig att tillse 

att skriftlig tidrapport upprättas. Av rapporten ska den fullgjorda arbetstiden och 

avvikelsen från schemat framgå. 

 

1.5 Förläggning av fridagar 

Tillsvidareanställd förare är berättigad att erhålla minst två sammanhängande 

fridagar varav minst en lördag eller söndag varannan vecka. 

 
Upphandlingsmyndigheten 

Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm | Besöksadress: Torsgatan 13, Stockholm 

Telefon: 08-586 21 700   |   E-post: info@uhmynd.se   |  upphandlingsmyndigheten.se 

mailto:info@uhmynd.se


2 [3] BILAGA 

Datum: 

2017-03-07 

 

 
 
 
 

 

Fridagen ska inte förläggas omedelbart efter tjänstgöringsnatt som pågår efter kl. 

02.00. Istället ska förskjutning av fridag ske. Arbete efter fridag ska börja tidigast 

kl. 06.00. 

2. Avlöning 
 

2.1 Avlöning för anställd förare med ordinarie arbetstid om 40 timmar 

För anställd förare som arbetar 40 timmar per helgfri vecka ska minst avlöning 

enligt nedanstående löneplan utgå: 

 
 Månadslön Timlön 

Stockholm: 22 268 kr 127,98 kr 

Övriga riket: 22 244 kr 127,84 kr 

 
2.2 Avlöning för anställd förare med ordinarie arbetstid om 38,25 

timmar utan reducering av arbetstid vid helgdagar 

För anställd förare som arbetar 38,25 timmar utan reduktion av arbetstid för 

infallande helgdagar, ska minst avlöning enligt nedanstående löneplan utgå: 

 
 Månadslön Timlön 

Stockholm: 21 991 kr 132,16 kr 

Övriga riket: 21 967 kr 132,01 kr 

 
2.3 Avlöning för timanställd förare 

För timanställd förare ska avlöning utgå enligt 2.1 eller 2.2 ovan. Timlönen ska 

fastställas med hänsyn till den anställningsform som majoriteten av de anställda i 

taxiföretaget har. 

 

2.4 Övertid och obekväm arbetstid 

 
2.4.1 Övertidsersättning 

 
Övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid (40 timmar per helgfri vecka 

eller 38,25 timmar per vecka) och jourtid.1 

 
Infaller helgtid på ordinarie arbetstid ska den ordinarie arbetstiden för övertidens 

beräknande reduceras med den arbetstid som arbetstagaren skulle ha fullgjort om 

 

 
1 Med jourtid avses följande. Om det på grund av verksamhetens natur är 
nödvändigt att arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för 
att när behov uppkommer utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar 
under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Tid under 
vilken arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning anses inte vara jourtid. 
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helgdagen varit vardag. Helgtid som infaller på en lördag eller söndag reducerar 

inte arbetstiden. 

 
Vid beräkningen av övertid ska ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie 

arbetstid likställas med fullgjord arbetstid. 

För övertidsarbete ska förare erhålla ersättning med timlön samt övertidstillägg 
med 50 % beräknat på timlönen enligt 2.2 ovan). 

 
Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan ersättning för 
övertid istället utges i form av ledighet från ordinarie arbetstid, varvid betald 
ledighet utgår med minst 1,5 timme för varje övertidstimme. 

 
Kompensationsledigheten läggs ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren. Dock senast det kalenderår som följer efter det kalenderår då 
övertiden inarbetats. I annat fall ska övertiden betalas ut. 

 
2.4.2 Ersättning för obekväm arbetstid 

OB-ersättning 
OB-ersättning utgår per timme för arbete med 24 kr 80 öre: 

 alla dagar 19:00-06:00 

 lördagar, helgdagar samt påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton 

06:00-19:00. 

Kvalificerat OB 
För arbete från kl. 19:00 på lördagar och helgdagsaftnar enligt ovan fram till kl. 
06:00 nästkommande helgfria dag utgår i stället ett kvalificerat OB per timme om 
41 kr 47 öre. 

 
Ersättning utgår dock inte för sådan tid, som ersätts såsom övertid. Den obekväma 
tid, för vilken ersättning enligt ovan ska utgå, sammanräknas per kalendermånad, 
varvid den sammanlagda obekväma tiden under månaden avrundas till jämn 
halvtimme. 

 

3. Semester 
 

3.1 Semester 
Semester utgår enligt lag (1977:480). 

 
3.2 Semesterlön 
Semesterlön utgör 13 procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i 
anställningen. 

 
I lönesumman ska all ersättning under intjänandeåret ingå med följande undantag: 

 annan semesterlön än sådan som avser sparad semester 

 permitteringslön med anledning av driftuppehåll för samtidig semester 

 sjuklön. 

 
I lönesumman ingår inte traktamente, ersättning för särskilda kostnader eller 
andra ersättningar som inte har karaktären av lön. 
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Bilaga 2 Utdrag ur förfrågningsunderlag 
Krösatågen 2018
4.7 Särskilt om personal och sociala villkor
4.7.1 Trafikföretaget ska vid fullgörande av Uppdraget säkra att personal som 
arbetar i Uppdraget tillförsäkras villkor i nivå med vid var tidpunkt tillämpligt 
kollektivavtal.
Detta åtagande gäller följande aspekter i anställningsförhållandet:

 Lön inklusive övertidsersättning, OB-ersättning och semesterlön
 Semester
 Arbetstid inklusive arbetstidens förläggning, reducering av arbetstid vid 

helgdagar och fridagar i förekommande fall.
 Avtalsenlig pensionsavsättning.

4.7.2 Nivåerna på de anställdas villkor enligt första stycket ska avse de lägsta 
nivåer som följer av tillämpligt kollektivavtal. Villkoren ska dock alltid minst 
motsvara de nivåer som följer av lag.

4.7.3 Trafikföretaget ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt 
medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt 
första stycket.

4.7.4 Om det saknas förutsättningar för en leverantör att uppfylla ett villkor som 
ställts enligt ovan, ska villkoret ändå anses uppfyllt om Trafikföretaget tillämpar 
likvärdiga villkor för sina anställda.

4.7.5 Trafikföretaget ska efter Beställarens begäran redovisa hur de arbetsrättsliga 
kraven uppfylls. Beställaren äger rätt att låta en oberoende och fristående 
auktoriserad revisor kontrollera att Trafikföretaget uppfyller de arbetsrättsliga 
kraven. Efter en sådan skriftlig begäran av Beställaren ska Trafikföretaget bereda 
revisorn tillgång till bokföring, skattebetalningar m.m. i den omfattning som 
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krävs för att kunna kontrollera kraven. Revisorn ska därefter skriftligen till 
Beställaren och Trafikföretaget uttala sig om huruvida Trafikföretaget uppfyller 
kraven. Om Trafikföretaget inte bereder revisorn tillträde till bokföring m.m. eller 
om revisorns uttalande visar att Trafikföretaget inte uppfyller de arbetsrättsliga 
kraven och det inte endast är mindre avvikelser, utgör detta ett väsentligt 
avtalsbrott. Beställaren betalar ersättning till revisorn för utfört arbete. Om 
Trafikföretaget begått ett väsentligt avtalsbrott enligt föregående mening ska dock 
Trafikföretaget ersätta Beställaren för kostnaden för revisorn.

4.7.6 I Bilaga C8: Personaluppgifter redovisas vissa uppgifter om lön m.m. för 
personal anställd hos det trafikföretag som utfört Krösatågstrafiken närmast före 
Avtalet. Informationen kommer från det aktuella trafikföretaget. Beställaren bär 
inte ansvar för riktigheten eller fullständigheten i uppgifterna. Trafikföretaget får 
kritiskt värdera informationen och verifiera uppgifternas innehåll genom kontakt 
med fackförbund etc.

4.8 Personalens rätt till meddelarskydd
4.8.1 Trafikföretaget ska tillförsäkra sina anställda samma rätt till meddelarfrihet 
och meddelarskydd som gäller för anställda i offentlig sektor. Med meddelarfrihet 
och meddelarskydd avses vid var tidpunkt gällande regler i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om
1. rätt att lämna uppgifter för offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller 
yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och
3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller 
avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller 
avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram 
eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.
Meddelarfrihet och meddelarskydd omfattar inte verkställande direktör, vice 
verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en juridisk person 
som bedriver verksamheten.
Den tystnadsplikt som följer av lag inskränker de anställdas rätt att lämna 
uppgifter.
Detsamma gäller för tystnadsplikt som avtalats eller förordnats med stöd av 9a§ 
lagen (1974:358) om förtroendemans ställning på arbetsplatsen eller 21 § lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Meddelarfrihet och meddelarskydd medför inte någon rätt för anställda att lämna 
ut handlingar.
Trafikföretaget ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar 
till att fullgöra uppdraget uppfyller villkoren om meddelarfrihet och 
meddelarskydd.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats: Regionens hus sal B

§25 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut 
Presidiet föreslår 

 Att Regionledningskontoret kompletterar tjänsteskrivelsen 
med en redovisning av hur kraven på 
kollektivavtalsliknande villkor har beskrivits i 
förfrågningsunderlagen till de två senaste 
trafikupphandlingarna.

 Därefter anses motionen vara besvarad.
Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 
motion där man föreslår   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 
personalövergång.

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 
på kollektivavtal.

Ett faktaunderlag har skrivits fram och information har lämnats 
vid nämnden 2017-09-12. Efter behandling i presidiet skrivs 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15
 PM kollektivavtal och personalövergång
 Motion Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår att tjänsteskrivelsen kompletteras med en 
redovisning av hur kraven på kollektivavtalsliknande villkor har 
beskrivits i förfrågningsunderlagen till de två senaste 
trafikupphandlingarna.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Motionen kan därefter anses vara besvarad.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Länstrafiken

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 63-75
Tid: 2017-06-15  kl.08.30-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§67 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång
Diarienummer: RJL 2017/561

Beslut
Presidiet beslutar

 Ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
faktaunderlag över vilka lagar och regler som gäller för 
kollektivavtal och personalövergång.  

 Information lämnas i nämnden i september.

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man föreslår att 
vid upphandling av kollektivtrafik ska krav om kollektivavtal och 
personalövergång ställas.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 40 Motion Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 
Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler 
med fokus på jämlik hälsa och tandhälsa

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 
och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 
länet, men syfte att öka tilliten till vården samt för att 
minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer 
hos barnen i Jönköpings län. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen och föreslår att den är besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05
 Regionstyrelsen 2017-09-19
 Motionen daterad 2017-06-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
För Socialdemokraterna yrkar Marcus Eskdahl bifall till motionen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

med instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Helena Stålhammar yrkar bifall till föreliggande förslag att 
motionen är besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att motionen är besvarad.

Votering begärs med följande propositionsordning och utfall:
JA för bifall att motionen är besvarad röstar 8 ledamöter (Anne 
Karlsson, Britt Johansson, Lis Melin, Bertil Nilsson, Nils-Erik 
Emme, Jimmy Ekström, Helena Stålhammar och Maria Frisk).
NEJ för bifall till Socialdemokraternas med fleras yrkande röstar 
7 ledamöter (Mona Forsberg, Per Svenberg, Desiré Törnqvist, 
Eva Eliasson, Sibylla Jämting, Bengt-Ove Eriksson och Marcus 
Eskdahl).

Nämnden beslutar därmed att motionen är besvarad.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



     1(3)

2018-03-09 RJL 2017/2059

Regionfullmäktige

Motion Utveckla ett ramprogram för 
länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Utveckla ett 
ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa och tandhälsa

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt och 
ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i länet, men syfte att 
öka tilliten till vården samt för att minska de påvisbara hälsoskillnaderna 
som förekommer hos barnen i Jönköpings län. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen och föreslår 
att den är besvarad.

Information i ärendet
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Utveckla ett 
ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa och tandhälsa 

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt och 
ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i länet, men syfte att 
öka tilliten till vården samt för att minska de påvisbara hälsoskillnaderna 
som förekommer hos barnen i Jönköpings län. 

I Jönköpings län finns idag 21 familjecentraler i 11 av länets kommuner. Beslut 
om införande i Gnosjö och Mullsjö kommun togs under 2017. Familjecentralerna 
har ett material för uppföljning och kvalitetssäkring som bygger på genomförda 
studier av familjecentral som verksamhet. Målgrupp, syfte och mål för 
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verksamheten är väl beskrivet. Arbetet och värdegrunden vilar på FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

Uppföljning och utvärdering genomförs och dokumenteras årligen och varje 
kommun hanterar resultatet för sig. Modellen för verksamhetsuppföljning 
innehåller fem delar: 1) Instrument för självreflektion 2) Föräldraenkät 
3) Slussningsstatistik 4) Verksamhetsplan/berättelse 5) Länsövergripande 
utvecklingsarbete.

Strategigrupp barn och unga har lyft behovet av en länsgemensam samordnare för 
familjecentralerna i länet som respektive chefsgrupp tar beslut om. En 
överenskommelse kan i sådant fall upprättas och antas av REKO. Den 
länsgemensamma samordnarens uppdrag blir att:

 Verka för ett likvärdigt arbetssätt
 Genomföra verksamhetsuppföljningen enligt modellen
 Sammanställa verksamhetsuppföljningen och redovisa till Strategigrupp 

barn och unga samt REKO
 Identifiera utvecklingsområden för jämlik hälsa, ex socialt utsatta 

bostadsområden
 Kvalitetssäkring av alla familjecentraler i länet
 Samordna kompetensutvecklingsplan
 Följa och delta i nationellt utvecklingsarbete på familjecentralsområdet
 Driva utvecklingsarbete för familjecentraler i länet
 Anordna tvärprofessionella kompetensutvecklingstillfällen för alla 

professioner på familjecentralerna (årliga familjecentralskonferenser i 
länet)

 Leda nätverk för alla lokala familjecentralssamordnare i länet

Ett arbete planeras även utifrån den nationella överenskommelsen om insatser för 
att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Syftet är att bidra till en jämlik 
hälsoutveckling i befolkning genom insatser främst i socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Sammanfattningsvis: 
Program för uppföljning och kvalitetssäkring finns. En länsgemensam samordnare 
för familjecentralerna är under process. Målet är hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för jämlik hälsa. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05
 Regionstyrelsen 2017-09-19
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 Motionen daterad 2017-06-30

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§48 Motion  Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Beslut
Nämnden föreslås besluta

 Motionen vara besvarad.

Sammanfattning
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 
Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med 
fokus på jämlik hälsa och tandhälsa. 

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 
och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 
länet, men syfte att öka tilliten till vården samt för att 
minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer hos 
barnen i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06

 Motion daterad 2017-06-30

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ett mindre tillägg görs i underlaget.

Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen.
Maria Frisk och Helena Stålhammar yrkar att motionen ska vara 
besvarad.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård 

MOTION – Utveckla ett ramprogram för 
länets familjecentraler med fokus på jämlik 
hälsa

Inledning
Med anledning av motion från Rachel De Basso, Socialdemokraterna, lämnas 
information i ärendet till Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård . Efter 
behandling i Presidium i nämnd för Folkhälsa och sjukvård  skrivs förslag till 
beslut. 

Information i ärendet
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Utveckla ett 
ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa:

 Att utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 
jämlik hälsa och tandhälsa 

 Att familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt och 
ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i länet, men syfte att 
öka tilliten till vården samt för att minska de påvisbara hälsoskillnaderna 
som förekommer hos barnen i Jönköpings län. 

I Jönköpings län finns idag 21 familjecentraler i 11 av länets kommuner. Beslut 
om införande i Gnosjö och Mullsjö kommun togs under 2017. Familjecentralerna 
har ett material för uppföljning och kvalitetssäkring som bygger på genomförda 
studier av familjecentral som verksamhet. Målgrupp, syfte och mål för 
verksamheten är väl beskrivet. Arbetet och värdegrunden vilar på FN:s 
konvention om barnets rättigheter.

Uppföljning och utvärdering genomförs och dokumenteras årligen och varje 
kommun hanterar resultatet för sig. Modellen för verksamhetsuppföljning 
innehåller fem delar: 1) Instrument för självreflektion 2) Föräldraenkät 
3) Slussningsstatistik 4) Verksamhetsplan/berättelse 5) Länsövergripande 
utvecklingsarbete.

Strategigrupp barn och unga har lyft behovet av en länsgemensam samordnare för 
familjecentralerna i länet som respektive chefsgrupp tar beslut om. En 
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överenskommelse kan i sådant fall upprättas och antas av REKO. Den 
länsgemensamma samordnarens uppdrag blir att:

 Verka för ett likvärdigt arbetssätt
 Genomföra verksamhetsuppföljningen enligt modellen
 Sammanställa verksamhetsuppföljningen och redovisa till Strategigrupp 

barn och unga samt REKO
 Identifiera utvecklingsområden för jämlik hälsa, ex socialt utsatta 

bostadsområden
 Kvalitetssäkring av alla familjecentraler i länet
 Samordna kompetensutvecklingsplan
 Följa och delta i nationellt utvecklingsarbete på familjecentralsområdet
 Driva utvecklingsarbete för familjecentraler i länet
 Anordna tvärprofessionella kompetensutvecklingstillfällen för alla 

professioner på familjecentralerna (årliga familjecentralskonferenser i 
länet)

 Leda nätverk för alla lokala familjecentralssamordnare i länet

Ett arbete planeras även utifrån den nationella överenskommelsen om insatser för 
att öka tillgängligheten i barnhälsovården. Syftet är att bidra till en jämlik 
hälsoutveckling i befolkning genom insatser främst i socioekonomiskt utsatta 
områden. 

Sammanfattningsvis: 
Program för uppföljning och kvalitetssäkring finns. En länsgemensam samordnare 
för familjecentralerna är under process. Målet är hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för jämlik hälsa. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§6 Informationsärenden och aktuell information
Lars Wallström informerar om Uppföljning Intern kontrollplan 
2017 och Intern kontroll plan 2018, se beslut §§ 14 och15. 
Jane Ydman informerar Ombyggnad akutmottagningen psykiatri 
– Länssjukhuset Ryhov, se beslut §18.
Agneta Ståhl informerar om Ambulansutredningen.
Maria Engquist, Jenny Abrahamsson, Marita Sandqvist och Emil 
Vallin lämnar rapport om primärvården.

 Motion - Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentralermed fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Noomi Carlsson lämnar information om dagsläget.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1172

Sven-Åke Svensson lämnar information om dagsläget och vad 
som är på gång när det gäller digital utveckling. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

Hälso- och direktören informerar om

 Ekonomichefen för medicinsk vård har utsetts till ”Årets 
ekonomichef” och vinnare av Guldkronan 2017.  

 Länets tre sjukhus finns med bland landets tio bästa 
medelstora sjukhus. 

 Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern. 

 Statsbidrag, generella och riktade. 

 Planeringen inför sommaren pågår.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport från konferenser: 

 Eva Eliasson rapporterar om Hur går vi från ord till 
handling, Regional handlingsplan ANDT den 14 december i 
Jönköping.

Frågor 
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes 
vid sammanträdet i december:
Birgit Anderssons fråga om vad som görs för att korta 
väntetiderna till smärtenheterna m.m.

Thomas Bäumls önskan om kvartalsvis rapport om 
implementering av samverkansavtalet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar nu också frågan om 
utlokalisering av röntgen som ställs av Elisabeth Töre.

Månadsrapport 2017 systemmätetal för december lämnas. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Lis Melin Anne Karlsson
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 

§ 134 Informationsärenden 
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören 

respektive hälso- och sjukvårdsstrategen: 

 Överenskommelse om samverkan för trygg och säker 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län 

Diarienummer: RJL2016/784  

 

 Rapport Utvärdering sommaren 2017 

Diarienummer: RJL2017/2998 

Efter förtydliganden ska information lämnas till nämnden. 

 

 En uppgradering av Cosmic är gjord, med bl.a. en ny 

läkemedelsmodul. 

 Genomgång av barnsjukvården har påbörjats. Rutiner för 

barn i åldern 0-4 år finns redan för barn inom kirurgi och 

ska följas upp. 

 

 Inkomna remisser och promemorior under september och 

oktober 2017. 

Informationen lämnas också till nämnden. 

Marcus Eskdahl vill att presidiet får information om Remiss av 

betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda 

läkemedel (Dnr. 2017/3035) vid nästa sammanträde 2017-11-29. 

 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet för september och oktober. 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 Ny Motion Utveckla ett ramprogram för länets 

familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 

Diarienummer: RJL2017/2059 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

Information om motionen lämnas vid nämndens sammanträde i 

januari.  Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion  Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis 

på tillämpningar på begreppet ”Vård som inte kan anstå” 

Diarienummer: RJL2017/786 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion Slopad patientavgift för fattiga pensionärer 

Diarienummer: RJL2017/575 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Gör primärvården i vår region mer likvärdig och 

jämlik 

Diarienummer: RJL2017/1427 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna 

Diarienummer: RJL2017/1420 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Motion – Är den läkartiden som erbjuds patienter på 

äldreboenden verkligen tillräcklig? 

Diarienummer: RJL2017/1419 

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november. 

Därefter tas ett faktaunderlag fram. 

 

 Månadsrapport för september och oktober.  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 133-143 

Tid: 2017-11-06, kl 08:00-10:05 

 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
Justeras 
 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid: 2017-09-19, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 170 Fördelning av inkommen motion
Diarienummer: 2017/2059

Beslut 
Regionstyrelsen

 Remitterar motionen till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning 
Motion har kommit in från Rachel De Basso – Utveckla ett ramprogram för 
länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa. 
Beslutsunderlag 

 Motion från Rachel De Basso 2017-06-29

Beslutet skickas till: 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

ordförande

Jonas Nilsson 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 150-168 

Tid: 2017-09-04--05, kl 09:00-17:00, 08:30-16:40 

 

 

Plats: Gyllene Uttern, Gränna    

§ 164 Fördelning av inkomna motioner  
 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslås 

 Remittera motionen till Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård. 

Sammanfattning  

Motion har kommit in från Rachel De Basso – Utveckla ett 

ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa.  

 

Beslutsunderlag  

 Motion från Rachel De Basso 2017-06-29 

 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm     

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 





PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 41 Motion Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena 
Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén 
och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i motionen 
Pröva digital tolkning att:

 försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga 
ställen i verksamheten och resultatet utvärderas. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat 
motionen och föreslår att den är besvarad. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-06-13
 Motionen daterad 2017-05-08

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
För Sverigedemokraterna yrkar Anne Karlsson bifall till 
motionen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

och föreliggande förslag att motionen är besvarad och finner att 
motionen är besvarad.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Mona Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Motion Pröva digital tolkning
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta 

 Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders 
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson, 
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Pröva digital tolkning att:

 försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga ställen i 
verksamheten och resultatet utvärderas. 

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen och föreslår 
att den är besvarad. 

Information i ärendet
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders 
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson, 
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Pröva digital tolkning att:

 försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga ställen i 
verksamheten och resultatet utvärderas 

Motionen pekar på brist på tolkar som medför svårigheter för vården och att 
digital tolkning skulle kunna vara ett alternativ. 

Det finns idag flera olika exempel på översättningsmöjligheter digitalt: 
• Google translate
• Digital språktolk via video
• Direktöversättning via appar

- Pixel Buds Speaking Translator från Google
- Pretpal från Digitaltolk
- ”Helen” från Worldish
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Google Translate
Google translate tillhandahåller översättning via text och uppläsning. Det finns på 
108 språk och är enkelt men bedömds samtidigt som tidsödande. 

Det finns ett antal studier genomförda på Google translate:  
 Digital översättning i vården – En tvärsnittsstudie (juni 2016)

Konklusion: Denna studie har visat att digitala översättningsverktyg 
används av sjuksköterskor i kommunikationen med patienter inom 
slutenvården på sjukhuset i fråga. Studien har även visat att användandet 
skiljer sig mellan åldersgrupperna där mer än hälften av användarna är i 
åldrarna 20–29. Användandet av Google Translate kan visa på att 
tillgången till tolk inom södra Sveriges slutenvård inte är tillräcklig för att 
täcka de behov som finns. Kunskap kring användandet av dessa verktyg 
och deras påverkan på patientsäkerheten saknas. 

 Hur påverkas vården av en språkbarriär och hur kommer vi förbi 
den? 
Resultat: Sjuksköterskan får ofta hitta egna lösningar och verktyg. Ett av 
de mest använda verktygen är det digitala verktyget Google Translate. 
Tolk används sällan även om sjuksköterskorna gärna ser att det används 
mer. Att inte kunna förstå personalen och inte ha möjlighet att 
kommunicera effektivt leder till att patienten förlorar mycket av sitt 
sociala liv, informationen blir bristfällig och delaktigheten blir lidande. 
Detta kan eventuellt leda till att patientens säkerhet påverkas. 

En annan studie som genomförts har publicerats i British Medical Journals. Där 
har man utvärderat nyttan av Google Translate. I studien lät man programmet 
översätta tio vanliga medicinska uttryck från engelska till 26 olika språk och 
sedan låta personer med de respektive språken som modersmål översätta uttrycken 
tillbaka till engelska. Forskarna kunde då konstatera att det blir fel i 42,3 procent 
av fallen. 

Sammanfattningsvis visar flera studier att det finns brister i noggrannheten hos
Google Translate, och det behövs fler studier inom området för att även se 
påverkan på patientsäkerheten. Dessa studier behövs för att kunna utarbeta 
riktlinjer för hur digitala översättningsverktyg ska användas inom den svenska 
hälso- och sjukvård

Digital språktolkning via video/distanstolkning
Detta är ett komplement till tolkning via telefon. Tekniken blir mer och mer 
lättillgänglig och trenden är att videotolkning ökar. Videotolkning kombinerar 
fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.

Det finns olika verksamheter som prövat detta, exempelvis 
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Landstinget i Värmland. I ett pilotprojekt fick tre verksamheter tillgång till 
videotolk i en surfplatta. Lösningen som prövades under pilotprojektet kallas 
tolkomaten. Landstinget i Värmland har efter avslutat pilotprojekt valt en lösning 
för videotolkning via skype for business. Denna implementeras nu i hela 
landstinget.

Även Arbetsförmedlingen använder videotolktjänst. Många av 
Arbetsförmedlingens kundmöten genomförs med hjälp av en språktolk. Ibland är 
tolken på plats i mötesrummet, andra gånger görs tolkningen via telefon. Nu 
kommer snart en tredje möjlighet: att tolken kommunicerar med den 
arbetssökande och arbetsförmedlaren via datorn med hjälp av en ny videotjänst. 

Distanstolkning via telefon och video (DigitalTolk), är ett annat system för 
telefontolk, som på kort varsel kan boka tolk inom framförallt de stora språken, 
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, albanska och spanska, men även 
turkiska, pashto, hazaragi, uzbekiska, kurmanji, sorani, övriga kurdiska språk, 
polska osv.

Distanstolkning via video har funnits som tolkform länge men har på grund av 
tekniska krav och förutsättningar inte riktigt fått genomslag. Tekniken blir dock 
mer och mer tillgänglig och trenden är att videotolkning ökar. Videotolkning 
kombinerar fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.

Fördelar med distanstolkning:
• Patientsäkerhet och patientens personliga integritet värnas vid 

distanstolkning. Risken minskar att tolken och patienten känner eller 
känner till varandra, och att tolken på så vis indirekt påverkar 
patientmötet. Detta kan till exempel gälla tolkning i språk, där 
befolkningsgruppen som talar språket i en viss del av länet är liten. 
Sannolikhet finns då att patienten och tolken kan träffa på varandra i andra 
sammanhang än den sekretesskänsliga sjukvårdssituationen.

• Med distanstolkning är det lättare att hitta en tillgänglig tolk, även med 
kortare framförhållning. Expresstolk innebär dessutom direkt tillgång till 
tolk i talade språk. Bokad distanstolk kan bokas fram till klockan 12 dagen 
innan besöket. Platstolk måste bokas minst tre dagar innan besöket.

• Sannolikheten att tolken uteblir är lägre. Det är lättare för 
tolkförmedlingarna att snabbt sätta in en ersättare med tolkning på distans 
om den tilltänkta tolken skulle få förhinder.

• Tolken kan översätta vid fler patientmöten under en dag eftersom tolkens 
tid används mer effektivt när inga resor behöver göras. Det minskar även 
risken avsevärt för att patientmöten behöver genomföras utan tolk.

• Tolken har tillgång till hjälpmedel, även i digital form, för att säkerställa 
en mer korrekt översättning genom ökad insikt i använd terminologi, i 
båda språken.

• Den negativa miljöpåverkan av resor undviks när tolken inte behöver resa.
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Direktöversättning via appar
Medicinska tolkningsappar förenklar kommunikationen mellan patienter som talar 
andra språk och vårdgivare. 

 Pixel Buds Speaking Translator från Google
Google släpper hörlurar som kan översätta 40 språk i realtid. Googles 
Pixel Buds Speaking Translator kommer att finnas tillgängliga i November 
2017. När och om hörlurarna kommer till Sverige är ännu oklart.

 Pretpal från Digitaltolk
Bolaget Digitaltolk kommer kunna erbjuda en översättningsmjukvara vid 
namn Pretpal. ”När vårdpersonalen talar på svenska så översätter den 
direkt till arabiska. Den behärskar både tal till tal och tal till text då det i 
många sammanhang är bättre för klienten att även ha innehållet i 
textform”. Förhoppningen är att bolaget ska kunna börja leverera sina 
första översättningsapparater i början av 2018. Men än så länge är 
tekniken i betaversion. 

 ”Helen” från Worldish
I Linköping genomförs en studie i skarpt läge för att undersöka hur väl det 
fungerar med medicinska tolkningsappar. 

Genom det digitala verktyget ”Helen” från Worldish, vill man hjälpa till 
och lösa de kommunikations- och kulturhinder som uppstår i möten mellan 
människor. Med hjälp av ”Helen” kan personal inom vården effektivt 
kommunicera med patienter direkt utan att behöva tolk. Genom att välja 
personalens och patientens språk hjälper sedan ”Helen” till att översätta 
det som sägs, utan väntetid, i en konfidentiell konversation personal – 
patient emellan.

Appen ”Helen” är textbaserad. Rösttillämpningar är på gång att utvecklas. 
Verktyget översätter mellan engelska, svenska, arabiska, dari, somali och 
persiska. Fler språk är på gång. ”Helen” testas i dag på flera kliniker vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. 

Sammanfattningsvis 
Språksvårigheter mellan patienter och vårdgivare skapar problem i vården som 
kan leda till t ex felaktig eller utebliven behandling. Tillgången till tolkar är 
begränsad och därför kan framtidens lösning delvis vara digital tolkning. Det 
pågår en stor utveckling inom området digital tolkning och framtagande av appar 
för ändamålet, men få av dessa specialiserar sig på medicinska översättningar. 

Fortfarande behövs det utveckling och forskning inom området för att se hur 
appar kan användas för tolkning och att det blir ske på ett patientsäkert sätt. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-06-13
 Motionen daterad 2017-05-08

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§47 Motion  Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Beslut
Nämnden föreslås besluta

 Motionen vara besvarad.

Sammanfattning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena 
Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén 
och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i motionen 
Pröva digital tolkning att:

 försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga 
ställen i verksamheten och resultatet utvärderas 

 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30

 Motion daterad 2017-05-08

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium i Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

MOTION – Pröva digital tolkning 

Inledning
Med anledning av motion från Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert 
Andersson, Helena Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel 
Godrén och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, lämnas information i ärendet till 
Presidium i Nämnd för folkhälsa och sjukvård . Efter behandling i Presidium i 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård  skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders 
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson, 
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen Pröva digital tolkning att:

 försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga ställen i 
verksamheten och resultatet utvärderas 

Motionen pekar på brist på tolkar som medför svårigheter för vården och att 
digital tolkning skulle kunna vara ett alternativ. 

Det finns idag flera olika exempel på översättningsmöjligheter digitalt: 
• Google translate
• Digital språktolk via video
• Direktöversättning via appar

- Pixel Buds Speaking Translator från Google
- Pretpal från Digitaltolk
- ”Helen” från Worldish

  

Google Translate
Google translate tillhandahåller översättning via text och uppläsning. Det finns på 
108 språk och är enkelt men bedömds samtidigt som tidsödande. 

Det finns ett antal studier genomförda på Google translate:  
 Digital översättning i vården – En tvärsnittsstudie (juni 2016)

Konklusion: Denna studie har visat att digitala översättningsverktyg 
används av sjuksköterskor i kommunikationen med patienter inom 



UNDERLAG 2(4)

2016-04-04 RJL 2017/1415

slutenvården på sjukhuset i fråga. Studien har även visat att användandet 
skiljer sig mellan åldersgrupperna där mer än hälften av användarna är i 
åldrarna 20–29. Användandet av Google Translate kan visa på att 
tillgången till tolk inom södra Sveriges slutenvård inte är tillräcklig för att 
täcka de behov som finns. Kunskap kring användandet av dessa verktyg 
och deras påverkan på patientsäkerheten saknas. 

 Hur påverkas vården av en språkbarriär och hur kommer vi förbi 
den? 
Resultat: Sjuksköterskan får ofta hitta egna lösningar och verktyg. Ett av 
de mest använda verktygen är det digitala verktyget Google Translate. 
Tolk används sällan även om sjuksköterskorna gärna ser att det används 
mer. Att inte kunna förstå personalen och inte ha möjlighet att 
kommunicera effektivt leder till att patienten förlorar mycket av sitt 
sociala liv, informationen blir bristfällig och delaktigheten blir lidande. 
Detta kan eventuellt leda till att patientens säkerhet påverkas. 

En annan studie som genomförts har publicerats i British Medical Journals. Där 
har man utvärderat nyttan av Google Translate. I studien lät man programmet 
översätta tio vanliga medicinska uttryck från engelska till 26 olika språk och 
sedan låta personer med de respektive språken som modersmål översätta uttrycken 
tillbaka till engelska. Forskarna kunde då konstatera att det blir fel i 42,3 procent 
av fallen. 

Sammanfattningsvis visar flera studier att det finns brister i noggrannheten hos
Google Translate, och det behövs fler studier inom området för att även se 
påverkan på patientsäkerheten. Dessa studier behövs för att kunna utarbeta 
riktlinjer för hur digitala översättningsverktyg ska användas inom den svenska 
hälso- och sjukvård

Digital språktolkning via video/distanstolkning
Detta är ett komplement till tolkning via telefon. Tekniken blir mer och mer 
lättillgänglig och trenden är att videotolkning ökar. Videotolkning kombinerar 
fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.

Det finns olika verksamheter som prövat detta, exempelvis 
Landstinget i Värmland. I ett pilotprojekt fick tre verksamheter tillgång till 
videotolk i en surfplatta. Lösningen som prövades under pilotprojektet kallas 
tolkomaten. Landstinget i Värmland har efter avslutat pilotprojekt valt en lösning 
för videotolkning via skype for business. Denna implementeras nu i hela 
landstinget.

Även Arbetsförmedlingen använder videotolktjänst. Många av 
Arbetsförmedlingens kundmöten genomförs med hjälp av en språktolk. Ibland är 
tolken på plats i mötesrummet, andra gånger görs tolkningen via telefon. Nu 
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kommer snart en tredje möjlighet: att tolken kommunicerar med den 
arbetssökande och arbetsförmedlaren via datorn med hjälp av en ny videotjänst. 

Distanstolkning via telefon och video (DigitalTolk), är ett annat system för 
telefontolk, som på kort varsel kan boka tolk inom framförallt de stora språken, 
arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, albanska och spanska, men även 
turkiska, pashto, hazaragi, uzbekiska, kurmanji, sorani, övriga kurdiska språk, 
polska osv.

Distanstolkning via video har funnits som tolkform länge men har på grund av 
tekniska krav och förutsättningar inte riktigt fått genomslag. Tekniken blir dock 
mer och mer tillgänglig och trenden är att videotolkning ökar. Videotolkning 
kombinerar fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.

Fördelar med distanstolkning:
• Patientsäkerhet och patientens personliga integritet värnas vid 

distanstolkning. Risken minskar att tolken och patienten känner eller 
känner till varandra, och att tolken på så vis indirekt påverkar 
patientmötet. Detta kan till exempel gälla tolkning i språk, där 
befolkningsgruppen som talar språket i en viss del av länet är liten. 
Sannolikhet finns då att patienten och tolken kan träffa på varandra i andra 
sammanhang än den sekretesskänsliga sjukvårdssituationen.

• Med distanstolkning är det lättare att hitta en tillgänglig tolk, även med 
kortare framförhållning. Expresstolk innebär dessutom direkt tillgång till 
tolk i talade språk. Bokad distanstolk kan bokas fram till klockan 12 dagen 
innan besöket. Platstolk måste bokas minst tre dagar innan besöket.

• Sannolikheten att tolken uteblir är lägre. Det är lättare för 
tolkförmedlingarna att snabbt sätta in en ersättare med tolkning på distans 
om den tilltänkta tolken skulle få förhinder.

• Tolken kan översätta vid fler patientmöten under en dag eftersom tolkens 
tid används mer effektivt när inga resor behöver göras. Det minskar även 
risken avsevärt för att patientmöten behöver genomföras utan tolk.

• Tolken har tillgång till hjälpmedel, även i digital form, för att säkerställa 
en mer korrekt översättning genom ökad insikt i använd terminologi, i 
båda språken.

• Den negativa miljöpåverkan av resor undviks när tolken inte behöver resa.

Direktöversättning via appar
Medicinska tolkningsappar förenklar kommunikationen mellan patienter som talar 
andra språk och vårdgivare. 

 Pixel Buds Speaking Translator från Google
Google släpper hörlurar som kan översätta 40 språk i realtid. Googles 
Pixel Buds Speaking Translator kommer att finnas tillgängliga i November 
2017. När och om hörlurarna kommer till Sverige är ännu oklart.
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 Pretpal från Digitaltolk
Bolaget Digitaltolk kommer kunna erbjuda en översättningsmjukvara vid 
namn Pretpal. ”När vårdpersonalen talar på svenska så översätter den 
direkt till arabiska. Den behärskar både tal till tal och tal till text då det i 
många sammanhang är bättre för klienten att även ha innehållet i 
textform”. Förhoppningen är att bolaget ska kunna börja leverera sina 
första översättningsapparater i början av 2018. Men än så länge är 
tekniken i betaversion. 

 ”Helen” från Worldish
I Linköping genomförs en studie i skarpt läge för att undersöka hur väl det 
fungerar med medicinska tolkningsappar. 

Genom det digitala verktyget ”Helen” från Worldish, vill man hjälpa till 
och lösa de kommunikations- och kulturhinder som uppstår i möten mellan 
människor. Med hjälp av ”Helen” kan personal inom vården effektivt 
kommunicera med patienter direkt utan att behöva tolk. Genom att välja 
personalens och patientens språk hjälper sedan ”Helen” till att översätta 
det som sägs, utan väntetid, i en konfidentiell konversation personal – 
patient emellan.

Appen ”Helen” är textbaserad. Rösttillämpningar är på gång att utvecklas. 
Verktyget översätter mellan engelska, svenska, arabiska, dari, somali och 
persiska. Fler språk är på gång. ”Helen” testas i dag på flera kliniker vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. 

Sammanfattningsvis 
Språksvårigheter mellan patienter och vårdgivare skapar problem i vården som 
kan leda till t ex felaktig eller utebliven behandling. Tillgången till tolkar är 
begränsad och därför kan framtidens lösning delvis vara digital tolkning. Det 
pågår en stor utveckling inom området digital tolkning och framtagande av appar 
för ändamålet, men få av dessa specialiserar sig på medicinska översättningar. 

Fortfarande behövs det utveckling och forskning inom området för att se hur 
appar kan användas för tolkning och att det blir ske på ett patientsäkert sätt. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Plats: Sal A, Regionens hus

§6 Informationsärenden och aktuell information
Lars Wallström informerar om Uppföljning Intern kontrollplan 
2017 och Intern kontroll plan 2018, se beslut §§ 14 och15. 
Jane Ydman informerar Ombyggnad akutmottagningen psykiatri 
– Länssjukhuset Ryhov, se beslut §18.
Agneta Ståhl informerar om Ambulansutredningen.
Maria Engquist, Jenny Abrahamsson, Marita Sandqvist och Emil 
Vallin lämnar rapport om primärvården.

 Motion - Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentralermed fokus på jämlik hälsa
Diarienummer: RJL2017/2059

Noomi Carlsson lämnar information om dagsläget.
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Sven-Åke Svensson lämnar information om dagsläget och vad 
som är på gång när det gäller digital utveckling. 
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet. 

Hälso- och direktören informerar om

 Ekonomichefen för medicinsk vård har utsetts till ”Årets 
ekonomichef” och vinnare av Guldkronan 2017.  

 Länets tre sjukhus finns med bland landets tio bästa 
medelstora sjukhus. 

 Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern. 

 Statsbidrag, generella och riktade. 

 Planeringen inför sommaren pågår.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 1-19
Tid: 2018-01-23, kl 13:00-17:15

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.

Rapport från konferenser: 

 Eva Eliasson rapporterar om Hur går vi från ord till 
handling, Regional handlingsplan ANDT den 14 december i 
Jönköping.

Frågor 
Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes 
vid sammanträdet i december:
Birgit Anderssons fråga om vad som görs för att korta 
väntetiderna till smärtenheterna m.m.

Thomas Bäumls önskan om kvartalsvis rapport om 
implementering av samverkansavtalet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar nu också frågan om 
utlokalisering av röntgen som ställs av Elisabeth Töre.

Månadsrapport 2017 systemmätetal för december lämnas. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Lis Melin Anne Karlsson
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 144-152
Tid: 2017-11-29, kl 08:00-10:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 145 Informationsärenden
Anna Wiberg lämnar information om Remiss av betänkande SOU 
2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
Diarienummer: RJL2017/3035
 

Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Esther har tilldelats ett europeiskt pris

 Redovisning av tillgänglighet bör kompletteras med resultat 
för Standardiserade vårdförlopp (SVF)

 En plan utarbetas för att korta kön till 
koloskopiundersökningar

 Socialchefer har lämnat två synpunkter på förändringar i 
Överenskommelsen om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings 
län.
Synpunkterna ändrar inget i sak utan kan ses som 
redaktionella justeringar.

 Ny remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, 
subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt
Diarienummer: RJL2017/3279 

Information ska lämnas till nämnden vid sammanträdet i 
december alternativt i januari.
Anstånd ska begäras om förlängd svarstid.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. oktober.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 144-152
Tid: 2017-11-29, kl 08:00-10:05

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i januari. 
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i 
december. Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december. 
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december 
alternativt januari.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

 Månadsrapport t.o.m. november lämnas. 
Ett förslag till redovisning av läkarbemanning och hyrläkare 
visas. Redovisningen visas för nämnden vid sammanträdet i 
december, samt återkommande i samband med tertialrapporterna 
och vid nämndens budgetarbete.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



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

§ 118 Informationsärenden
Aktuell information från Hälso- och sjukvårdsdirektören:

 Planeringen inför sommaren 2018 påbörjas 

 Psykiatriska kliniken på Ryhov

 Inkomna remisser och promemorior under augusti 2017.
Informationen lämnas också till nämnden.

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m augusti.

Informationen läggs till handlingarna.

 Motion – Pröva digital tolkning
Diarienummer: RJL2017/1415

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Hund i Regionens tjänst
         Diarienummer: RJL2017/1341

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i december, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion slopad patientavgift för fattiga pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

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

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Motion – Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

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

Information om motionen lämnas vid sammanträdet i november, 
ett kort faktaunderlag ska då också lämnas.

 Månadsrapport t.o.m. augusti lämnas tillsammans med 
delårsrapporten. 

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Maria Frisk

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

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 30-44
Tid: 2018-03-21 kl.09.00-14.35

Plats: Regionens hus, sal A

§43 Svinhus Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99

Beslut 
Nämnden

 Ställer sig bakom nybyggnation av Svinhus vid Stora 
Segerstad

Sammanfattning 
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är 
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga 
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och 
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig, varför investering 
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten.
Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att 
inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) vill till protokollet lämna följande 
protokollsanteckning:
”Eftersom miljöpartiets vision är ett ekologiskt jordbruk, kan vi 
inte stå bakom en stor satsning på ett konventionellt 
sugg/slaktsvinstall. Som dessutom låser fast inriktningen för lång 
tid framåt. Miljöpartiet i regionen vill att våra 
naturbruksgymnasier lägger om driften till ekologisk.
Detta stall för över 30-miljoner kronor cementerar rådande 
struktur”.
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 30-44
Tid: 2018-03-21 kl.09.00-14.35

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Torbjörn Eriksson 
Ordförande

          Anders Berglund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Plats: Regionens hus, sal B

§44 Svinhus Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99

Beslut 
Presidiet föreslår att nämnden

 Återkommer med synpunkter i ärendet att överlämna till 
regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är 
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga 
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och 
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig, varför investering 
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten.
Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att 
inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 30 Svinhus – Stora Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/99

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna nybyggnation av svinhus vid Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium till en total kostnad på maximalt 
29 300 000 kronor. 

Sammanfattning
Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är 
idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga 
underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och 
ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjilg, varför investering 
i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Rune Backlund yrkar bifall till förslaget. 
Sibylla Jämting yrkar bifall till förslaget under förutsättning att 
svinproduktionen är ekologisk. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige

Nybyggnad av svinhus vid Stora 
Segerstad naturbruksgymnasium
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 Godkänna nybyggnation av svinhus vid Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium till en total kostnad på maximalt 29 300 000 kronor.

Sammanfattning
Utifrån genomförd utvärdering och prioritering av produktionsområden inom 
skoljordbruket med utgångspunkt i förutsättningar, övergripande mål och 
näringens behov av kompetenser under kommande 10-årsperiod är svinproduktion 
tillsammans med mjölk och växtodling de områden som har högst prioritet ur 
såväl utbildningsperspektiv som totalt sett.

Lokaler och utrustning för svinproduktionen på Stora Segerstad är idag i dåligt 
skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga underhållskostnader samt höga 
driftskostnader. Renovering och ombyggnad av befintliga lokaler inte är möjlig, 
varför investering i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten. 

Information i ärendet
Svinproduktionen har varit föremål för diskussion under en rad år och 2013 
beslutades en avveckling av suggstallet med lönsamhetsproblem och omfattande 
renoveringsbehov som grund. Detta genomfördes dock aldrig av följande 
huvudsakliga anledningar: 

 Smågrisproduktionen har ett mycket stort värde ur ett 
utbildningsperspektiv.

 Svinproduktionen har genom ett intensivt arbete utvecklats till det mest 
lönsamma produktionsområdet, undantaget växtodling, trots orationella 
system och lokaler.

 Det är allt färre skolor som kan ge utbildning inom svinproduktion.
 Det finns behov och intresse av att öka självförsörjandegraden nationellt 

och regionalt.

Verksamheten har utvärderat och prioriterat produktionsområden inom 
skoljordbruket utifrån förutsättningar, övergripande mål och näringens behov av 
kompetenser under kommande 10-årsperiod. Utvärderingen visar att 
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svinproduktionen tillsammans med mjölk och växtodling är de områden som har 
klart högst prioritet ur såväl utbildningsperspektiv som totalt sett. Bedömning har 
därför gjorts att dessa bör vara hörnstenarna i skoljordbruk och därmed bör 
prioriteras.

Lokaler och utrustning för svinproduktionen är idag i dåligt skick, vilket skapar 
arbetsmiljöproblem, höga underhållskostnader samt höga driftskostnader. I 
samråd med regionfastigheter är den samlade bedömningen att möjligheter till 
renovering och ombyggnad av befintliga lokaler inte är möjlig, varför investering 
i nybyggnation är enda lösningen för att upprätthålla verksamheten. 
Nybyggnationen ska skapa förutsättningar för mer rationell produktion samt bättre 
miljö för ökad lönsamhet, utbildningskvalitet och djurhälsa.

Omfattningen i den nya anläggningen kommer i stort motsvara dagens med 
avseende på antal djurenheter. Det innebär drygt 80 suggor i en halvintegrerad 
produktion det vill säga hälften av smågrisarna behålls och föds upp till slaktsvin. 
Detta är en förhållandevis liten anläggning jämfört med snittet på moderna 
svinproduktionsanläggningar i landet. Verksamhetens bedömning är dock att med 
denna omfattning kunna ge en bra utbildning inom modern grisproduktion till en 
rimlig investeringskostnad och lönsamhetsnivå.

Verksamhetens bedömning av effekter:

Bilaga till ärende svinhus Stora Segerstad – DNR 
2018/99
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för 
(kunden/patienten) eleven?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för 
(kunden/patienten) eleven?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller 
(patientsäkerhet) elevernas säkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 4

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen? 5

Ökad konkurrenskraft/attraktivitet 5

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta 
behandlingstider? 

0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

4
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Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Minskar

Servicekostnader för städ: Minskar

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ingen påverkan

Media (El, värme): Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat): Minskar

Avkastning svinproduktion Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Minskar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Ingen påverkan

Transporter: Ingen påverkan

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan

Finansiering
Nybyggnationen har förankrats i Utvecklingsrådet där länets kommuner finns 
representerade. Utbetalningsutrymme finns med i budget 2018.
Det nya svinhuset kommer att innebära en ökad hyra för Stora Segerstads 
naturbruksgymnasium vilket ryms inom ramen för den intäkt som skolan har för 
eleverna. Det innebär att nettokostnaden för Region Jönköpings län inte ökar i och 
med åtgärden.

Rivningskostnader för befintliga byggnaden beräknas uppgå till cirka 3 500 000 
kronor. Inom Region Jönköpings län finns centralt avsatta medel för rivningar, 
vilket gör att den delen ligger utanför detta projekt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
 Ritning

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

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 30-44
Tid: 2018-03-21 kl.09.00-14.35

Plats: Regionens hus, sal A

§44 Utbildningslokal och omklädningsrum Stora 
Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/100

Beslut 
Nämnden

 Ställer sig positiva till en nybyggnation av 
utbildningslokal och omklädningsrum vid Stora Segerstad

Sammanfattning 
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för 
elever och personal för vård av arbetskläder. Rummet är inte 
anpassat för detta och är i dåligt skick vilket ger en dålig 
arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. Bedömningen är att 
mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller ombyggnad 
inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra 
en ny tillbyggnad så samma plats i liknande storlek och utförande.

Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att 
inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 30-44
Tid: 2018-03-21 kl.09.00-14.35

Justeras

Torbjörn Eriksson 
Ordförande

          Anders Berglund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Plats: Regionens hus, sal B

§45 Utbildningslokal och omklädningsrum Stora 
Segerstad
Diarienummer: RJL 2018/100

Beslut 
Presidiet föreslår att nämnden

 Återkommer med synpunkter i ärendet att överlämna till 
regionstyrelsen.

Sammanfattning 
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för 
elever och personal för vård av arbetskläder. Rummet är inte 
anpassat för detta och är i dåligt skick vilket ger en dålig 
arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. Bedömningen är att 
mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller ombyggnad 
inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra 
en ny tillbyggnad så samma plats i liknande storlek och utförande.

Ärendet har remitterats från Regionstyrelsens arbetsutskott till 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för att 
inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 33-49
Tid: 2018-03-08 kl. 09.00-12.30

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 35 Omklädningsrum/utbildningslokal Stora 
Segerstads naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2018/100

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna tillbyggnad och ombyggnad av tidigare 
mjölkrum vid Stora Segerstad naturbruksgymnasium till 
omklädningsrum/utbildningslokal till en total kostnad på 
maximalt 5 900 000 kronor. 

Sammanfattning 
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för 
elever och personal för vård av arbetskläder. Rummet är inte 
anpassat för detta och är i dåligt skick vilket ger en dålig 
arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. Bedömningen är att 
mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller ombyggnad 
inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra 
en ny tillbyggnad så samma plats i liknande storlek och utförande. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Omklädningsrum/utbildningslokal Stora 
Segerstad naturbruksgymnasium
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner tillbyggnad och ombyggnad av tidigare mjölkrum vid Stora 
Segerstad naturbruksgymnasium till omklädningsrum/utbildningslokal till 
en total kostnad på maximalt 5 900 000 kronor.

Sammanfattning
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för elever och personal 
samt för vård av arbetskläder. Rummet är inte anpassat för detta och är i dåligt 
skick vilket ger en dålig arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. 
Bedömningen är att mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller 
ombyggnad inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra ny 
tillbyggnad på samma plats i liknade storlek och utförande.           

Information i ärendet
Det tidigare mjölkrummet används i huvudsak som omklädningsrum för elever 
och personal samt för vård av arbetskläder. Det är dock inte anpassat för detta
och det saknas riktiga omklädningsrum, duschmöjligheter, klädvårdutrymme samt 
anvisad plats för veterinär. Nuvarande lokal är dåligt isolerad, fuktigt och saknar 
sluss till djurstall. Tillsammans skapar det en dålig arbetsmiljö, ökad risk för 
smittspridning och ger inte de möjligheter som krävs för att bedriva en attraktiv 
utbildning med hög kvalitet.

Det är i den delen av verksamheten som eleverna får vara med vid kalvningar, ta 
hand om djur under konvalescens samt träffa och följa med veterinär som kommer 
på besök. Det är också i dessa lokaler man byter om och börjar sina 
arbetspass/lektioner i mjölkkostallet. Detta kräver väl anpassade utrymmen för 
omklädning med tydliga slussar mellan djurstallar och ”rena” utrymmen. 
Utrymmen för klädvård och beredning av mjölk till kalvar samt utrymme för 
veterinär med plats för elever är andra delar är viktiga för att skapa goda 
förutsättningar för en attraktiv utbildning med hög kvalitet. 
I samråd med regionfastigheter har verksamheten gjort bedömningen att det gamla 
mjölkrummet är i så dåligt skick att ombyggnad av densamma inte är möjlig. 
Planen är därför att riva denna del och uppföra ny tillbyggnad på samma plats och 
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i liknade storlek och utförande. Därmed kan ändamålsenliga utrymmen för 
omklädning och klädvård byggas. Detta för att skapa bästa förutsättningar ur
utbildningssynpunkt och samtidigt minska risk för smittspridning och underlätta
renhållning. Ett speciellt rum inrättas även för veterinär med separat ingång både 
utifrån och in till djurstall. 

Verksamhetens bedömning av effekter:
Bilaga till ärende om 
omklädningsrum/utbildningslokal Stora Segerstad– 
DNR 2018/100
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för (kunden/patienten) 
eleven?

4

Innebär investeringen förbättrad kvalité för (kunden/patienten) 
eleven?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 5

Innebär investeringen möjlighet att förbättra produktionen? 4

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 3

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

4

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Ingen påverkan

Servicekostnader för städ: Minskar

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ökar

Media (El, värme): Minskar

Underhåll (fastighetsrelaterat): Minskar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Minskar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Ingen påverkan

Transporter: Ingen påverkan

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan
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Finansiering
Byggnationen har förankrats i Utvecklingsrådet där länets kommuner finns 
representerade. Utbetalning för omklädningsrum/utbildningslokal finns med i 
utrymmet för budget 2018. Byggnationen kommer att innebära en ökad hyra för 
Stora Segerstads naturbruksgymnasium vilket ryms inom ramen för den intäkt 
som skolan har för eleverna. Det innebär att nettokostnaden för Region 
Jönköpings län inte ökar i och med åtgärden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-01-17
 Ritning

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

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 44 Ombyggnad för 3-tesla på Länssjukhuset 
Ryhov
Diarienummer: RJL2018/121

Beslut
Nämnden 

 Godkänner föreliggande förslag till ombyggnad.

Sammanfattning 
Ombyggnation för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är 
kopplad till tidigare beviljad investering 2017 avseende 
utrustningen. I budget 2017 framgick även att kostnader skulle 
tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-teslan. 
Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av att 
installera en MR 3-tesla per sjukhus i länet, byggnation inför 
installation pågår på Värnamo sjukhus. 
Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till nämnden för 
folkhälsa och sjukvård för synpunkter före beslut i 
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Mona Forsberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 35-44
Tid: 2018-03-20, kl 13:00-15:35

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 46 Ombyggnad för 3-tesla på Länssjukhuset 
Ryhov
Diarienummer: RJL2018/121

Beslut
Nämnd föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till ombyggnad.

Sammanfattning 
Ombyggnation för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är 
kopplad till tidigare beviljad investering 2017 avseende 
utrustningen. I budget 2017 framgick även att kostnader skulle 
tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-teslan. 
Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av att 
installera en MR 3-tesla per sjukhus i länet, byggnation inför 
installation pågår på Värnamo sjukhus. 
Regionstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till nämnden för 
folkhälsa och sjukvård för synpunkter före beslut i 
regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Beslutet skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 41-55
Tid: 2018-03-07, kl 08:00-10:30

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 37 Ombyggnad för MR-kamera 3-tesla på 
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/121

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Remitterar ärendet till nämnden folkhälsa och sjukvård för 
synpunkter före beslut av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslås härefter 
 Godkänna ombyggnad för MR-kamera 3-tesla på 

Länssjukhuset Ryhov till en kostnad på maximalt 
7 525 000 kronor varav 525 000 avser tillhörande 
inventarier. 

Sammanfattning 
Ombyggnation för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är 
kopplad till tidigare beviljad investering 2017 avseende 
utrustningen. I budget 2017 framgick även att kostnader skulle 
tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-teslan. 
Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av att 
installera en MR 3-tesla per sjukhus i länet, byggnation inför 
installation pågår på Värnamo sjukhus. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden meddelar att ärendet kommer att skickas till 
nämnden folkhälsa och sjukvård för synpunkter före beslut i 
regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Nämnden folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet 

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Ombyggnad för MR-kamera 3-tesla på 
Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnad för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov 
till en kostnad på maximalt 7 525 000 kronor varav 525 000 kronor avser 
tillhörande inventarier.

Sammanfattning
Ombyggnationen för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är kopplad till 
tidigare beviljad investering 2017 avseende utrustningen. I budget 2017 framgick 
även att kostnader skulle tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-
teslan. Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av att installera 
en MR 3-tesla per sjukhus i länet, byggnation inför installation pågår på Värnamo 
sjukhus.

Information i ärendet
Behov av röntgen förändras över tid där slätröntgen minskar, genomlysning 
minskar kraftigt medan MR och CT samt PET ökar kraftigt. Ytterligare ett 
område som ökar är intervention (botande röntgen) vad gäller hjärta och kärl med 
mera, vilket ställer krav på samverkan med andra kliniker och påverkar behov av 
kompetenser. Även ultraljudsundersökningar ökar något. En analys har gjorts av 
nuläget vad gäller röntgenutrustning samt hur behovet av utrustning kommer se ut 
2023 utifrån den förändring man ser idag. Analysen visar att till 2023 kommer 
antalet MR-kameror att behöva vara tre fler än idag, ultraljud behöver utökas med 
en, antalet angio/intervention behöver öka med en medan antalet C-bågar kan 
minska med fyra stycken. 

Vad gäller MR-kameror är prognosen att behoven ökar med 6 procent årligen. 
MR 3 tesla (3T-MR) ger 25 procent kortare undersökningstid och 25 procent 
bättre kvalitet jämfört med nuläget som är MR 1,5 tesla. Bedömningen är att det 
kommer att behövas en 3T-MR på varje sjukhus. Placeringen av kamerorna har 
betydelse för hur effektivt man kan bemanna dem. En viktig faktor i beräkningen 
av hur många MR-kameror som behövs i Region Jönköpings län är hur många 
timmar per vecka den kan vara igång. Idag behöver varje kamera gå cirka 60 
timmar per vecka dagtid för att behovet av undersökningar ska kunna tillgodoses. 
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Utifrån denna analys arbetar verksamheten tillsammans med regionfastigheter 
med lokalplaner för samtliga röntgenenheter i länet. 

En utbytes- och investeringsplan är framtagen. Det handlar dels om utbyten (två 
uppgraderingar samt två maskinutbyten) samt nyanskaffning av tre stycken 3T-
MR-kameror, en på varje sjukhus. Vad gäller nyinvestering i 3T-MR har de 
lokalmässiga förutsättningarna kommit att avgöra installationsordningen av dessa. 
Utrustningarna ställer höga krav på underlag och omfattande säkerhetszoner på 
grund av deras tyngd och starka magnetfält. Regionfastigheter har tillsammans 
med arkitekt och representanter från röntgen i Jönköping tagit fram lokalprogram 
och planskiss för att skapa en enhet för MR som motsvarar de krav som ställs.

Finansiering
Beloppet för ombyggnationen finns med i beslutad utbetalningsram i budget 2018. 
I samband med installationen tillkommer även vissa inventarier och IT-kostnader. 
Dessa är i sin helhet att hänföra till uppgraderingen av utrustningen och 
investeringsanslaget för dessa kopplas därför till ombyggnationen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-01-15

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik - Röntgen
Regionledningskontoret - Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 82 Remiss – Ökad styrning av myndigheternas 
lokalisering 
Diarienummer: RJL 2018/516

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Finansdepartementet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat förslag – Ökad styrning av myndigheters lokalisering – 
och ställer sig positiv till förslaget med några synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-09
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
 Remiss från Finansdepartementet

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionsstyrelsen

Remiss – Promemorian Ökad styrning 
av myndigheters lokalisering
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag -
Ökad styrning av myndigheters lokalisering och ställer sig positiv med några 
synpunkter.

Information i ärendet
I budgetpropositionens för 2018 har regeringen anfört vikten av att de 
myndigheter som bedriver verksamhet i flera delar av landet så långt det är 
möjligt kan upprätthålla denna.
I promemorian föreslås att en myndighets beslut om lokalisering av sin 
verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Beslut som avser avveckling av 
myndighetens arbetsställen i en kommun ska även föregås av en 
konsekvensanalys.
En myndighet som fattar beslut om lokalisering ska skicka beslutet till berörd 
kommun, länsstyrelse och den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i 
länet.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-04-09
 Förslag till yttrande daterad 2018-05-08
 Promemorian Ökad styrning av myndigheters lokalisering

Beslut skickas till
Finansdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Finansdepartementet
     
           

Yttrande Promemorian Ökad styrning 
av myndigheternas lokalisering
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Promemorian 
Ökad styrning av myndigheternas lokalisering.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiva till promemorian Ökad styrning av 
myndigheternas lokalisering. Nedan lämnas kompletterande synpunkter.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ser det som mycket angeläget med statlig närvaro i regionen, 
vilket också tidigare framförts i arbetet med regionbildning. Arbetstillfällen och 
kompetensförsörjning är viktiga delar i det regionala tillväxtarbetet. 

Region Jönköpings län ser positivt på att vid avveckling av en myndighet ska en 
konsekvensanalys göras i samråd med berörd kommun, regionen som har ansvaret 
för det regionala tillväxtarbetet i länet och länsstyrelsen i sin roll som samordnare för 
regionala statliga myndigheter. Vi anser att ett samråd skulle vara värdefullt även vid 
nylokalisering för att på bästa sätt ta vara på de möjligheter som skapas när en ny 
myndighet etableras i länet. En bred arbetsmarknad med olika typer av branscher 
gynnar länet. Det ger möjlighet att arbeta med kompetensförsörjning tillsammans 
mellan organisationer på den lokala arbetsmarknaden, exempelvis med 
tandemrekrytering. Idag finns ett nätverk av arbetsgivare som kan stötta varandra i 
att kunna erbjuda möjlighet till intervju/arbete för medflyttande. När vi rekryterar 
medarbetare som flyttar hit är det viktigt att kunna erbjuda en helhet för familjen för 
att rekryteringen ska bli långsiktig. Att i samråd få möjlighet att samverka även vid 
en etablering ser vi som värdefullt och viktigt för att ännu bättre kunna skapa goda 
förutsättningar för tillväxt i länet.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Ordförande Regionsstyrelsen

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 56-79
Tid: 2018-03-13, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 74 Remiss – Ökad styrning av myndigheternas 
lokalisering 
Diarienummer: RJL 2018/516

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Avger synpunkter inför framtagande av remissyttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. 

Yrkanden/förslag på sammanträdet
Arbetsutskottet ger synpunkter kring de delar som bör tas upp i 
yttrandet från regionen: Viktigt med statlig närvaro regionalt, 
länsstyrelsen roll som samordnare av regionala statliga 
myndigheter, viktigt med den regionala hänsynen, beakta det 
regionala tillväxtarbetet, fokus på arbetstillfällen och 
kompetensförsörjning. 

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - regiondirektör

Vid protokollet 

Lena Strand                         Siw Kullberg
§§ 56-71                              §§ 72-79     

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 56-79
Tid: 2018-03-13, kl 09:00-16:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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      1 Sammanfattning 

Den statliga närvaron i landet är en viktig fråga för regeringen. Regeringen 

har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det är viktigt att de 

myndigheter som bedriver verksamhet i flera delar av landet så långt det 

är möjligt kan upprätthålla denna.  

I promemorian föreslås att en myndighets beslut om lokalisering av sin 

verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Beslut som avser avveck-

ling av myndighetens arbetsställen i en kommun ska även föregås av en 

konsekvensanalys. Vidare ska en myndighet som fattar beslut om 

lokalisering skicka beslutet till berörd kommun, länsstyrelse och den som 

har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. 

Konsekvensanalysen ska innehålla en beskrivning av de verksamhets-

mässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens 

planerade beslut samt en bedömning av de regionala konsekvenserna. Av 

analysen ska också framgå vilka alternativa möjligheter som finns att 

utveckla eller rationalisera myndighetens befintliga verksamhet i kom-

munen.  

Bestämmelserna om konsekvensanalys och om att skicka beslut om 

lokalisering till berörd kommun, länsstyrelse och den som har ansvaret för 

det regionala tillväxtarbetet ska inte tillämpas på beslut som endast 

påverkar en myndighets lokalisering inom Stockholms län.  

För myndigheterna innebär den föreslagna regleringen ökade 

administrativa krav, men den bedöms inte medföra behov av ytterligare 

medel.  

Kraven föreslås införas genom en ny förordning, som ska träda i kraft 

den 1 augusti 2018.  
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2 Förslag till förordning om statliga 

myndigheters lokalisering 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    Denna förordning gäller för beslut om lokalisering som fattas av 

förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen ska dock inte 

tillämpas av Försvarsmakten, Polismyndigheten, Regeringskansliet, 

hyres- och arrendenämnderna eller AP-fonderna.  
 

2 §    Med beslut om lokalisering avses beslut som påverkar i vilken eller 

vilka kommuner en myndighet har arbetsställen och gäller  

1. placering av arbetsställen, eller  

2. avveckling av arbetsställen. 

 

3 §    Bestämmelser om statliga myndigheters lokalförsörjning finns i 

förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.  
 

4 §    Bestämmelser om statliga myndigheters medverkan i det regionala 

tillväxtarbetet finns i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 

Myndigheters beslut om lokalisering 

5 §    En myndighets beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens 

ledning.  
 

6 §    Innan en myndighet fattar beslut om lokalisering som avses i 2 § 2 

ska myndigheten upprätta en konsekvensanalys.  

Konsekvensanalysen ska upprättas inom ramen för det samråd som 

statliga myndigheter enligt 20 § 5 förordningen (2017:583) om regionalt 

tillväxtarbete ska genomföra när verksamhetsminskningar övervägs.  

   

7 §    Konsekvensanalysen ska innehålla en beskrivning av de 

verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av 

myndighetens planerade beslut samt en bedömning av de regionala 

konsekvenserna. Av analysen ska också framgå vilka alternativa 

möjligheter som finns att utveckla eller rationalisera myndighetens 

befintliga verksamhet i kommunen.  
 

8 §    Efter att en myndighet fattat beslut om lokalisering ska beslutet 

skickas till berörd kommun, länsstyrelse och den som har ansvaret för det 

regionala tillväxtarbetet i länet.  

 

9 §    Bestämmelserna i 6–8 §§ ska inte tillämpas på beslut som endast 

påverkar myndighetens lokalisering inom Stockholms län. 
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      Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.    
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3 Regeringens och myndigheternas ansvar 

för beslut om lokalisering  

De statliga myndigheternas närvaro i landet är en viktig fråga för rege-

ringen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det är 

viktigt att de myndigheter som bedriver verksamhet i flera delar av landet 

så långt det är möjligt, kan upprätthålla denna (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 

avsnitt 5.5). Regeringen har vidare i budgetpropositionen för 2017 

konstaterat att det är viktigt att det finns arbetstillfällen för tjänstemän och 

akademiker även utanför de större städerna (prop. 2016/17:1 Förslag till 

statens budget, finansplan m.m. avsnitt 1.5). Utgångspunkten är att nya 

myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län samt att 

regeringen avser att utveckla myndighetsstyrningen så att regionala 

hänsyn i större utsträckning beaktas (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2 avsnitt 

4.4). Det arbetet ska utgå från bl.a. den kartläggning av de statliga 

myndigheternas lokalisering som Statskontoret gjort i rapporten Statliga 

myndigheters lokalisering – Ett samlat underlag (Statskontoret 2016:8).  

I den svenska förvaltningsmodellen är det i stor utsträckning myndig-

heterna själva som, utifrån de mål och uppgifter för verksamheten som 

riksdagen och regeringen fastställt, avgör hur verksamheten ska organi-

seras för att på bästa sätt tillgodose samhällets olika behov. Regeringen 

har dock ett övergripande ansvar för de samlade effekterna av enskilda 

myndigheters beslut.  

Det finns i dag ingen vedertagen definition av begreppet lokalisering. I 

den ovan nämnda rapporten definierar Statskontoret beslut om lokalisering 

som beslut om placering eller avveckling av myndigheters arbetsställe. 

Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där 

en myndighet bedriver verksamhet. En myndighet har alltid minst ett 

arbetsställe. Om verksamhet bedrivs på flera adresser har myndigheten 

flera arbetsställen.  

I bl.a. budgetlagen (2011:203) och myndighetsförordningen (2007:515) 

finns bestämmelser som myndigheterna måste beakta i samband med 

beslut om lokalisering och organisering av sin verksamhet, t.ex. om att 

verksamheten ska bedrivas effektivt och att myndigheten fortlöpande ska 

utveckla verksamheten. Riksdagen har vidare beslutat en ny förvaltnings-

lag, som bl.a. anger att myndigheterna ska bedriva sin verksamhet effektivt 

och hushålla väl med statens medel (prop. 2017/17:180, bet. 

2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2). I likhet med den nu gällande förvalt-

ningslagen innehåller den nya lagen också grundläggande krav på myndig-

heternas serviceskyldighet. 

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag inne-

håller krav på att myndigheter i sitt budgetunderlag ska lämna uppgifter 

om förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler under de tre 

närmast följande räkenskapsåren. Vidare föreskrivs i förordningen 

(2017:868) med länsstyrelseinstruktion att statliga myndigheter ska 

samråda med länsstyrelsen innan beslut meddelas som är av väsentlig 

betydelse för ett län. Regler som mer specifikt rör lokalisering finns i 

förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning och i 

förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 
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      4 Statskontorets kartläggning 

Enligt Statskontorets kartläggning av statliga myndigheters lokalisering 

kan myndigheternas beslut om lokalisering förklaras av respektive 

myndighets uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Myndigheterna 

fattar sällan aktivt beslut om lokalisering, utan lokaliseringen är snarast ett 

resultat av andra beslut. Kartläggningen visar att staten finns representerad 

i alla län och i 265 av landets 290 kommuner. Emellertid har 60 procent 

av myndigheterna sitt huvudkontor i Stockholms län och de statliga 

arbetsplatserna finns ofta på större orter. Statskontoret konstaterar vidare 

att andelen statligt förvärvsarbetande 2008–2014 ökade i städer med minst 

50 000 invånare, samtidigt som antalet minskade i de minsta tätorterna, 

dvs. de med en befolkning upp till 10 000 invånare.  

Av rapporten framgår bl.a. att myndigheterna bedömer att den lokala 

närvaron har fått en minskad betydelse, till följd av digitaliseringen och de 

möjligheter som denna innebär att uppfylla kraven på service. 

Statskontoret anser dock att beslut om lokalisering bör fattas av 

myndighetens ledning och inte delegeras, samt att sådana beslut bör fattas 

på grundval av konsekvensanalyser som ska dokumenteras. Statskontoret 

konstaterar vidare att regeringen, genom en ändring i myndighets-

förordningen, skulle kunna utvidga myndigheternas möjligheter att ta 

regionala hänsyn. 

5 Överväganden och förslag 

5.1 Förfarandet vid myndigheters beslut om 

lokalisering regleras i en ny förordning 

Förslag: Bestämmelser som reglerar förfarandet vid myndigheters 

beslut om lokalisering införs i en ny förordning. 

Med beslut om lokalisering avses beslut som påverkar i vilken eller 

vilka kommuner en myndighet har arbetsställen och gäller placering 

eller avveckling av arbetsställen. 
 

Skälen för förslagen: Av Statskontorets kartläggning framgår att styr-

ningen av myndigheterna behöver ändras för att större vikt ska läggas vid 

frågor om lokalisering och för att målsättningen om ökad regional hänsyn 

ska få genomslag.  

Statskontorets förslag om en ändring i myndighetsförordningen, som 

innebär att myndigheternas möjlighet att ta regionala hänsyn utvidgas, 

bedöms inte vara det mest ändamålsenliga sättet att åstadkomma en för-

ändring. Myndigheterna har redan i dag formella möjligheter och skyl-

digheter att beakta det regionala tillväxtarbetet. När regionala hänsyn ska 

balanseras mot effektivitet eller andra faktorer med direkt koppling till 

myndigheternas verksamhet bedöms i praktiken nästan alltid de senare 

väga tyngre. En annan fråga är hur begreppet regionala hänsyn ska 

definieras. Vissa regionala hänsyn kan vara av vikt för staten som 
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arbetsgivare eller enskildas tillgång till service, men vara av liten eller 

ingen betydelse för den regionala tillväxten, t.ex. om besluten avser 

förflyttningar inom ett och samma län.  

Det kan vidare inte anses lämpligt att regeringen, genom förordning eller 

särskilda beslut, reglerar samtliga myndigheters verksamhetsorter. En 

sådan ordning skulle riskera att leda till betydande effektivitetsförluster. 

Utgångspunkten bör därför även fortsatt vara att det är myndigheterna som 

fattar beslut om lokalisering. Det finns dock behov av att reglera förfaran-

det vid myndigheters beslut om lokalisering. Regleringen bör tas in i en ny 

förordning. 

I enlighet med vad som anförts i avsnitt 3 saknas en vedertagen defini-

tion av begreppet lokalisering. Statskontorets definition av lokalisering, 

dvs. beslut om placering eller avveckling av myndigheters arbetsställe, 

bedöms vara en lämplig utgångspunkt. En sådan definition skulle dock 

omfatta t.ex. beslut om lokalbyten inom en och samma kommun, vilket 

inte framstår som önskvärt. I stället bör förordningen omfatta sådana 

situationer som har konkret påverkan på myndigheternas spridning och 

närvaro i landet. Definitionen av begreppet lokalisering bör därför utfor-

mas så att förordningen kan tillämpas på beslut som påverkar i vilken eller 

vilka kommuner en myndighet har arbetsställen.  

Det finns exempel på att myndigheterna aktivt beslutar om lokalisering, 

såsom att lägga ner ett eller flera kontor. Som anförts i avsnitt 4 är dock 

myndigheternas lokalisering ofta resultatet av andra beslut som myn-

digheterna fattar, snarare än beslut om lokalisering i sig. Det är viktigt att 

även det som kan uppfattas som indirekta beslut om lokalisering, alltså 

beslut som påverkar myndighetens lokalisering, omfattas av regleringen. 

Det kan handla om t.ex. uppsägning av hyresavtal av lokaler om avsikten 

är att inte leta nya lokaler i samma kommun.  

5.2 Vilka ska tillämpa förordningen?  

Förslag: Förordningen ska tillämpas av förvaltningsmyndigheter under 

regeringen, dock inte Försvarsmakten, Polismyndigheten, Regerings-

kansliet, hyres- och arrendenämnderna eller AP-fonderna. 

  

Skälen för förslaget: Utgångspunkten bör vara att samtliga 

förvaltningsmyndigheter under regeringen ska omfattas av regleringen. 

För statliga affärsverk är förutsättningarna något annorlunda än för andra 

förvaltningsmyndigheter eftersom affärsverken bl.a. har krav på 

avkastning och vissa lättnader i det ekonomiadministrativa regelverket. 

Regeringens instrument för att styra affärsverken är emellertid desamma 

som för andra förvaltningsmyndigheter och affärsverken är heller inte 

undantagna från de övergripande förvaltningspolitiska målsättningarna. 

Det finns därför inte skäl att undanta affärsverken från den föreslagna 

regleringen.  

Domstolar är inte förvaltningsmyndigheter under regeringen och bör 

därför inte omfattas av regleringen. Domstolarnas lokalisering regleras i 

mycket hög utsträckning av författningar, bl.a. förordningen (1982:996) 

om rikets indelning i domsagor, förordningen (1992:128) om hovrätternas 
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      domkretsar och förordningen (1977:937) om allmänna förvaltnings-

domstolars behörighet m.m. Hyres- och arrendenämnderna är dock inte 

domstolar utan förvaltningsmyndigheter. Vilka hyres- och 

arrendenämnder som finns och deras kansliorter regleras i förordningen 

(1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd 

och arrendenämnd m.m. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till 

nämndernas nära koppling till domstolarna, bör de undantas från 

tillämpningen av den föreslagna förordningen. 

 Lokaliseringen av Försvarsmaktens verksamhet styrs till stor del av 

beslut som fattas av riksdagen. Det är därför inte lämpligt att myndigheten 

omfattas av den föreslagna regleringen. För Polismyndigheten ställer 

verksamheten särskilda krav på att personal ska kunna finnas på olika 

orter, med mycket höga krav på flexibilitet. Även denna myndighet bör 

därför undantas från den föreslagna förordningen.  

Därutöver bör inte AP-fonderna omfattas av förordningen. Deras verk-

samhet styrs genom lag och regeringen saknar direkt möjlighet att styra 

fonderna. Slutligen finns inte heller behov av att låta Regeringskansliet 

omfattas av regleringen. 

5.3 Beslut om lokalisering ska fattas av 

myndighetens ledning 

Förslag: En myndighets beslut om lokalisering ska fattas av myndig-

hetens ledning.  
 

Skälen för förslaget: Av 4 § 5 myndighetsförordningen framgår att 

ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse ska avgöras av 

myndighetens ledning. Det är dock inte tydligt i dag att beslut om 

lokalisering alltid omfattas av 4 § 5 myndighetsförordningen. Utifrån 

myndigheternas perspektiv kan beslut om lokalisering vara av olika 

karaktär och betydelse, bl.a. beroende på myndighetens storlek och antalet 

anställda som berörs av beslutet.  

Beslut om lokalisering får regelmässigt anses vara av sådan stor 

betydelse för de statliga myndigheternas närvaro i landet att de alltid bör 

fattas av myndighetens ledning. Det bör därför införas en bestämmelse om 

att beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens ledning.   
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5.4 Åtgärder som ska vidtas innan och efter beslut 

Förslag: Innan myndigheten fattar beslut om att avveckla myndig-

hetens arbetsställen i en kommun ska den upprätta en 

konsekvensanalys. Analysen ska upprättas inom ramen för det samråd 

som statliga myndigheter enligt 20 § 5 förordningen om regionalt 

tillväxtarbete ska genomföra när verksamhetsminskningar övervägs. 

Vidare ska en myndighet som fattar beslut om lokalisering skicka 

beslutet till berörd kommun, länsstyrelse och den som har ansvar för 

det regionala tillväxtarbetet i länet. 

De ovan nämnda kraven ska inte gälla beslut som endast påverkar en 

myndighets lokalisering inom Stockholms län.  
 

Skälen för förslagen: Som anförts i avsnitt 5.1 bör förfarandet vid 

myndigheternas beslut om lokalisering regleras för att regionala hänsyn 

ska beaktas i större utsträckning. Det är viktigt att myndigheterna baserar 

sina beslut om lokalisering på ett fullständigt beslutsunderlag. Detta gäller 

särskilt när beslutet medför att myndighetens arbetsställen avvecklas. Det 

bör därför ställas krav på att en myndighet ska upprätta en 

konsekvensanalys innan den fattar beslut om att avveckla dess 

arbetsställen i en kommun.  

Enligt 20 § 5 förordningen om regionalt tillväxtarbete ska statliga 

myndigheter, när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den 

som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen och andra 

berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och 

organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan 

upprätthålla eller utveckla verksamheten. Det är lämpligt att konsekvens-

analysen upprättas inom ramen för samrådet. Det bör därför införas en 

bestämmelse med den innebörden.  

Länsstyrelserna har i uppgift att främja länets utveckling och noga följa 

tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt 

viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffar i 

länet. Länsstyrelserna har också uppgifter i fråga om regional tillväxt. 

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ansvarar för det regionala 

tillväxtarbetet i länen. Arbetet ska genomföras i samverkan med länets 

kommuner, länsstyrelsen och berörda statliga myndigheter. Berörd 

länsstyrelse, aktör med regionalt utvecklingsansvar samt kommun bör 

därför så snart som möjligt få kännedom om beslut om en myndighets 

lokalisering. Detta bör säkerställas genom att ett krav införs på att de 

myndigheter som fattat ett beslut om lokalisering ska skicka beslutet till 

dessa aktörer. 

Den centralisering och omlokalisering som skett av statlig verksamhet 

har till stor del bestått av flyttar av verksamhet inom ett och samma län, 

från en mindre ort till en större. Den aktuella regleringen bör även avse 

förändringar av detta slag. För Stockholms läns del är dock förändringar 

av detta slag av mindre intresse. En viktig del av regeringens uttalade 

ambition om statlig närvaro i hela landet är utgångspunkten att nya 

myndigheter i första hand bör lokaliseras utanför Stockholms län. Det 

finns därför skäl att undanta beslut som endast påverkar en myndighets 

lokalisering inom Stockholms län från ett flertal av förordningens 

bestämmelser, närmare bestämt bestämmelserna om konsekvensanalys 
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      och om att skicka beslut om lokalisering till berörd länsstyrelse, aktör med 

regionalt utvecklingsansvar och kommun. Det rör sig om ett förmodat stort 

antal ärenden, som snarast bör anses avse rena lokalförsörjningsfrågor än 

frågor om statlig närvaro i landet. Det är dock viktigt att påpeka att det 

även i Stockholms län, utifrån ett serviceperspektiv, finns behov av lokal 

närvaro. Behovet kan vara särskilt stort i utanförskapsområden. Detta 

behov bör dock kunna tillgodoses av regeringen i särskild ordning. 

5.5 Vad ska konsekvensanalysen innehålla?  

Förslag: Konsekvensanalysen som en myndighet i vissa fall ska 

upprätta ska innehålla en beskrivning av de verksamhetsmässiga, 

ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens planerade 

beslut, samt en bedömning av de regionala konsekvenserna. Av 

analysen ska också framgå vilka alternativa möjligheter som finns att 

utveckla eller rationalisera den befintliga verksamheten i kommunen.  
  

Skälen för förslaget: Den konsekvensanalys som i vissa fall behöver 

upprättas bör beskriva konsekvenserna av det planerade beslutet. Analysen 

bör omfatta de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konse-

kvenserna av det planerade beslutet. I att analysera de personella 

konsekvenserna ingår bl.a. att bedöma konsekvenserna för kvinnor 

respektive män. Det bör också framgå vilka alternativa möjligheter 

myndigheten har att utveckla eller rationalisera den befintliga 

verksamheten i kommunen, t.ex. i vilken utsträckning som en utökad 

digitalisering kan användas för att säkerställa att verksamhet kan bedrivas 

oberoende av geografisk placering eller om myndigheten kan samverka 

med andra aktörer i kommunen avseende lokaler eller andra tjänster. 

Myndigheten bör i sin analys också bedöma de regionala konsekvenserna 

av det planerade beslutet.  

6 Ikraftträdande 

Förslag: Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. 

Bedömning: Det finns inte behov av några övergångsbestämmelser. 
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Det är angeläget att den nya 

förordningen träder i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 

1 augusti 2018. 

Det bedöms inte finnas behov av några övergångsbestämmelser. 
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7 Konsekvenser 

7.1 Konsekvenser för myndigheterna 

Bedömning: För myndigheterna innebär den föreslagna regleringen 

vissa restriktioner och ökade administrativa krav. Den bedöms dock 

inte medföra behov av ytterligare medel. Till viss del leder regleringen 

till ett mer lättillämpat regelverk.  

 

Skälen för bedömningen: Beslut om lokalisering fattas av 

myndigheterna, om inte något annat särskilt reglerats eller beslutats av 

regeringen. Den föreslagna regleringen påverkar inte myndigheternas 

befogenheter. Den innebär t.ex. inte att myndigheterna förlorar möjlig-

heter att omstrukturera sin verksamhet, t.ex. genom att minska antalet 

anställda i en kommun. Den föreslagna förordningen uppställer dock vissa 

beredningskrav för den typen av ärenden.  

Myndigheterna bör redan i dag kunna förväntas grunda beslut med per-

sonella eller verksamhetsmässiga konsekvenser på ett beslutsunderlag. 

Kravet på att upprätta en konsekvensanalys bedöms därför endast i 

begränsad utsträckning påverka myndigheternas arbetsbörda.  

Det föreslagna förfarandet bedöms sammantaget inte medföra behov av 

extra medel för myndigheterna eller i nämnvärd utsträckning påverka 

myndigheternas effektivitet. 

Regleringen bör i vissa avseenden innebära ett mer lättillämpat 

regelverk. Som anförts i avsnitt 5.3 framgår av 4 § 5 myndighets-

förordningen att ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse 

ska avgöras av myndighetens ledning. Vad som är ärenden av principiell 

karaktär kan dock vara oklart vid beslut om lokalisering. Genom 

regleringen blir det tydligt att myndigheters beslut om lokalisering utgör 

ett sådant ärende som inte får delegeras inom myndigheten.  

7.2 Konsekvenser för sysselsättning och offentlig 

service 

Bedömning: Regleringen kan ha betydelse för sysselsättningen och 

offentlig service i olika delar av landet.  
 

Skälen för bedömningen: Beslut som innebär att antalet arbetsställen i 

en kommun minskar har direkt påverkan på sysselsättningen i en kommun. 

Även indirekt kan sådana beslut påverka sysselsättningen i en kommun till 

följd av myndighetens och de anställdas konsumtion av varor och tjänster 

som tillhandahålls från lokala leverantörer. De samlade effekterna varierar 

emellertid beroende på ortens och myndighetens storlek samt karaktären 

på myndighetens verksamhet och dess behov av kompetens. Vidare kan en 

myndighets närvaro i en kommun påverka den offentliga servicen, i 

synnerhet om verksamheten har direkt kontakt med enskilda, t.ex. sådan 

verksamhet som bedrivs på servicekontor.  
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      Kraven i den föreslagna regleringen kan innebära att myndigheter, efter 

att ha upprättat en konsekvensanalys, avstår från att fatta ett beslut om 

lokalisering eller utformar detta på ett mer ändamålsenligt sätt. Därigenom 

kan onödiga och oönskade effekter på sysselsättningen undvikas. 















PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 83 Remiss – Förslag till treårig utbildning för 
tandhygienistexamen
Diarienummer: RJL 2018/502

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad promemoria, förslag till en treårig utbildning för 
tandhygienistexamen. Region Jönköpings län ser positivt på en 
förlängning av tandhygienistutbildningen till att omfatta 180 
poäng och ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-04
 Remiss från Utbildningsdepartementet

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MISSIV 1(1)

2018-04-04 RJL 2018/502

Regionstyrelsen

Förslag till en treårig utbildning för 
tandhygienistexamen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
promemoria, förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen.

Region Jönköpings län ser positivt på en förlängning av tandhygienistutbildningen 
till att omfatta 180 poäng och ställer sig bakom förslaget

Information i ärendet
I promemorian föreslås att kraven på utbildning för en tandhygienist, som nu 
omfattar 120 högskolepoäng, ska ökas med 60 högskolepoäng vilket motsvarar 
ytterligare ett års heltidsstudier. 
Förslagen är avsedda att höja kvaliteten på tandhygienistutbildningen och ge de 
studenterna bättre förutsättningar att möte de krav som yrkesverksamheten ställer 
på tandhygienister i dag. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-04-04
 Förslag till yttrande daterad 2018-05-08
 Promemoria - Förslag till treårig utbildning för tandhygienistexamen

Beslut skickas till
Utbildningsdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



YTTRANDE 1(1)

2018-05-08 RJL 2018/502

                    
                    

Utbildningsdepartementet
     
           

Förslag till en treårig utbildning för 
tandhygienistexamen
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
promemoria med förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser positivt på en förlängning av tandhygienistutbildningen 
till att omfatta 180 poäng och ställer sig bakom förslaget.

Synpunkter på förslaget
En utökning av tandhygienistutbildningen från 120 till 180 högskolepoäng är av 
stor vikt för att inrymma alla delar som en tandhygienist behöver för att kunna 
arbeta utifrån sin fulla kompetens. Den förlängda utbildningen ska lägga stor vikt 
i områdets vetenskapliga grund och att tandhygienisten i ännu högre grad ska 
kunna arbeta självständigt och mer patientfokuserat. De nya målen kring kunskap 
om samhällsodontologi och förmåga till lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper blir viktiga inslag i den ”nya” utbildningen.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör



























































 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 40-52 

Tid: 2018-04-24 kl. 13.00-16.15 

 

 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§50 Solpaneler enligt hållbarhetsprogram 2017-
2020 
Diarienummer: RJL 2018/756 

 

Beslut  

Nämnden  

 Ställer sig bakom förslaget om installation av solpaneler 

enligt hållbarhetsprogram till en sammanlagd kostnad på 

maximalt 30 000 000 kronor. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län ska enligt hållbarhetsprogrammet ha 

byggnader som drivs med förnybar energi och målet är att 

producera 3 gigawattimmar (GWh) per år enligt energi- och 

klimatstrategin. Inventering och klassificering av möjlighet till 

produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings 

läns fastigheter.  

 

Ärendet har beretts i regionstyrelsens arbetsutskott och har 

remitterats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för at 

inkomma med synpunkter.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04 

 Slutrapport, investering av solenergi på Regionfastigheter 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att nämnden tillstyrker föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Linda Byman 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 40-52 

Tid: 2018-04-24 kl. 13.00-16.15 

 

 

Justeras 

 

Rune Backlund    Gabriella Mohlin (S)  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Linda Byman 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 84 Solpaneler enligt Hållbarhetsprogram 2017-
2020
Diarienummer: RJL 2018/756

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna installation av solpaneler enligt 
Hållbarhetsprogram till en sammanlagd kostnad på 
maximalt 30 000 000 kronor. 

Regionstyrelsens arbetsutskott
 Remitterar ärendet till nämnden TIM för yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ska enligt Hållbarhetsprogrammet har 
byggnader som dris med förnybar energi och målet är att 
producera 3 gigawattimmar (GWh) per år enligt energi- och 
klimatstrategin. Inventering och klassificering av möjlighet till 
produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings 
läns fastigheter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-04

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag med 
instämmande av Sibylla Jämting. 
Arbetsutskottet föreslår att TIM yttrar sig över ärendet före beslut 
i styrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-04 RJL 2018/756

Regionstyrelsen

Solpaneler enligt hållbarhetsprogram 
2017-2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner installation av solpaneler enligt hållbarhetsprogram till en 
sammanlagd kostnad på maximalt 30 000 000 kronor.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ska enligt hållbarhetsprogrammet ha byggnader som drivs 
med förnybar energi och målet är att producera 3 gigawattimmar (GWh) per år 
enligt energi- och klimatstrategin. Inventering och klassificering av möjlighet till 
produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings läns fastigheter. 

Information i ärendet
Region Jönköpings län ska enligt hållbarhetsprogrammet 2017-2020 ha byggnader 
som drivs med förnybar energi. Inventering och klassificering av möjligheten till 
produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings läns fastigheter. 
Detta redovisas i slutrapport som biläggs denna tjänsteskrivelse.

Målet är att producera 3 GWh per år, vilket motsvarar cirka 7 procent av den 
totala förbrukningen på 50 GWh. När befintliga tak räknas samman ger det ett 
resultat att 2,6 GWh per år är möjligt att producera. När även kommande 
byggnationer som Råslätts vårdcentrum, ny bussdepå på Ljungarum i Jönköping 
samt nytt stall vid Riddersberg utanför Jönköping läggs till blir slutresultatet 3 
GWh med god marginal. Totalt handlar det om drygt 17 000 kvadratmeter 
solceller.

Finansiering
Investeringsutgiften finns beskriven i beslutad budget där 30 miljoner kronor är 
avsatt för investeringar kopplade till hållbarhetsprogrammet. Ansökan om 
investeringsbidrag kommer att ske och eventuellt beviljat bidrag minskar 
kostnaden för Region Jönköpings län. Helt utan bidrag är den maximala 
kostnaden för åtgärderna bedömd till 33 miljoner kronor, vilket i så fall kommer 
att innebära att kompletterande beslut krävs.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/756

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04
 Solenergi slutrapport

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Regionledningskontoret Ekonomi

 
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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 på Regionens fastigheter 
 

 

Utdrag från slutrapporten 
 

 

 

 

 

Utfört av: 

Mutaz Alkiswani 

 

Version 1: 2018-02-23 
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1. Inledning 
Solen försörjer jorden med enorma mängder av 
energi varje dag. Under bara ett år mottar jorden 15 
000 gånger mer energi än vad vi använder över hela 
jorden under samma tidsperiod, i form av 
solinstrålning.   

Solinstrålningen är den ursprungliga energikällan för 
nästan all energi som finns på jorden. Men direkt 
användning av solinstrålningsenergi är också möjligt. 
Solinstrålningen innefattar både ljus och värme som 

skickas till jorden av solen. 

2. Inventeringsmetod 
 

2.1 Klassificering 
 Utifrån genomgång av ritningar och kartor som 

finns per objekt klassificeras samtliga lämpliga 
ytor i tre kategorier: Optimal för 
solenergianläggning, har bra potential för 
solenergianläggning och har mindre bra potential 
för solenergianläggning.  

 Med exempelvis mindre bra potential menas att 
anläggningen eventuellt kommer att innebära 
orimligt stor kostnad per kWh. Såsom att 
kostnaden för speciell montagelösning, 
skyddsanordningar, hjälpmedel och 
åtkomlighetsåtgärder med mera. Samt låg 
elproduktion. 

2.2 Modellering 
De utvalda objekten ur kategori ”optimal” samt ”bra potential” utreds med hjälp av 3D 
modellering, då skuggningsförluster inräknas. 

2.3 Beräkningar och simuleringar 
 Solinstrålningsdata matas in i simuleringsverktyget jämte övriga förutsättningar som läsas från 

3D-modellen. Simuleringsverktyget producerar då rapporter med bl.a. antal kollektorer och 
förväntad energiproduktion för första året.  
Simuleringsrapporten används sedan som tekniskt underlag för kalkyl av budget och 
LCC/LCOE. 

2.4 Slutredovisning 
Slutredovisningen i form av tabell (se kapitel 4). 

BILD 1 SOLEN - SUNPOWER.COM 

BILD 2 EXEMPEL KLASSIFICERING - GOOGLE SUNROOF 
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3. Val av teknik 
 

I de områden där kan fjärrvärme retur temp avgift tillkomma undviks solvärme anläggningar, 
förutsatts att det makro fjärrvärmesystemet har mini last begränsning som gör att eventuell 
solvärmeanläggningen kommer utmana befintliga kraftverk i systemet. 

Val av solvärmeanläggning under de nämnda förutsättningarna antas vara oekonomiskt alternativ. 
Därför kommer endast fastigheter som har med relativt hög och kontinuerlig värme last försörjs med 
solvärmeanläggning annars försörjs fastigheten med solel.  

 

 

BILD 4 SOLVÄRMESYSTEM - SOLARPRO MAGAZINE 

BILD 3 SOLCELLSSYSTEM - FLORIDA SOLAR DESIGN GROUP 
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4. Slutredovisning 
A. Utan investeringsstöd  

 

 

 

 

 

O/Nr. Objekt 

 

Effekt 

kWt 

Förväntad 
energiproduktion 

Investerings-
kostnad 

Produktions-
kostnad 

IRR Typ av anläggning 

Tak/ Vägg/ Mark 

kWt kWh/ (1:a året) Totalt (kr) Kr/kWh % 

1 Ryhov 1 038 885 860 11 418 000 0,833 3,2% Tak 

2 A Värnamo Sjukhus - 
Solceller 

630 539 160 6 933 300 0,832 3,3% Tak 

2 B Värnamo Sjukhus -
Solvärme 

58 50 049 467 200 0,858 3,5% Tak 

3 Höglandssjukhuset – 
Eksjö 

327 255 900 3 597 000 0,922 2,2% Tak 

4 A Stora Segerstad – 
Solceller 

319 285 923 3 509 000 0,810 3,5% Tak 

4 B Stora Segerstad – 
Solvärme 

52 47 766 416 000 0,716 5,9% Tak 

5 Nässjö klinikerna 271 230 320 2 981 000 0,854 3,0% Tak 

6 Ryhov D1 302 235 271(2) 3 322 000 0,912 2,3% Tak 

7 Spira kulturhus 133 105 284 1 460 000 0,916 2,3% Tak 

8 Vetlanda vårdcentral 99 83 882 1 089 000 0,981 1,5% Tak 

9 Huskvarna vårdcentral 67 58 490 737 000 0,893 2,5% Tak 

10 Vaggeryd 80 66 191 880 000 0,933 2,0% Tak 

 2.6 GWh 33 Mkr 
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B.  Med investeringsstöd för solceller 
 

 

O/Nr. Objekt 

 

Effekt 

kWt 

Förväntad 
energiproduktion 

Investerings-
kostnad 

Produktions-
kostnad 

IRR Typ av anläggning 

Tak/ Vägg/ Mark 

kWt kWh/(1:a året) Totalt (kr) Kr/kWh % 

1 Ryhov 1 038 885 860 11 418 000 0.689 5.3% Tak 

2.1 Värnamo Sjukhus - 
Solceller 

630 539 160 6 933 300 0.700 5.1% Tak 

2.2 Värnamo Sjukhus -
Solvärme 

58 50 049 467 200 0,858 3,5% Tak 

3 Höglandssjukhuset – 
Eksjö 

327 255 900 3 597 000 0.671 5.7% Tak 

4.1 Stora Segerstad – 
Solceller 

319 285 923 3 509 000 0.587 7.3% Tak 

4.2 Stora Segerstad – 
Solvärme 

52 47 766 416 000 0,716 5,9% Tak 

5 Nässjö klinikerna 271 230 320 2 981 000 0.619 6.7% Tak 

6 Ryhov D1 302 235 271(2) 3 322 000 0,661 5,8% Tak 

7 Spira kulturhus 133 105 284 1 460 000 0.619 6.7% Tak 

8 Vetlanda vårdcentral 99 83 882 1 089 000 0.729 4.9% Tak 

9 Huskvarna vårdcentral 67 58 490 737 000 0.663 6.1% Tak 

10 Vaggeryd 80 66 191 880 000 0.693 5.5% Tak 

 2,6 GWh 26,8 Mkr 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 85 Uppsägning av hyresavtal för omförhandling - 
Hackspetten 4 i Jönköping
Diarienummer: RJL 2018/1007

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna uppsägning av hyresavtal med Fastigheten 
Vätterbrisen AB, avseende familjecentral på Hackspetten 
4 i Jönköping för omförhandling. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr sedan 2007 en lokal i Jönköping där 
familjecentralsverksamhet bedrivs. Hyresavtalet sägs upp för 
omförhandling vad avser hyra och andra avtalsvillkor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-08

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-04-08 RJL     

Regionstyrelsen

Uppsägning av hyresavtal för 
omförhandling, Hackspetten 4 i Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner uppsägning av hyresavtal med Fastigheten Vätterbrisen AB 
avseende familjecentral på Hackspetten 4 i Jönköping för omförhandling

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr sedan 2007 en lokal i Jönköping där 
familjecentralsverksamhet bedrivs. Hyresavtalet sägs upp för omförhandling vad 
avser hyra och andra avtalsvillkor.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan 2007 en lokal i Jönköping om 1 230 m² där 
regionen bedriver familjecentral med barnhälsovård (BHV) och kvinnohälsovård 
(KHV) och Jönköpings kommun öppen förskola. Fastigheten ägs av bolaget 
Fastigheten Vätterbrisen AB.

Hyresavtalet är uppsägningsbart fram till och med 2018-06-30 och med avslut 
2020-06-30. Regionfastigheter föreslår att avtalet sägs upp för omförhandling då 
årshyran på drygt 2 110 000 kronor inte anses vara marknadsmässig. Utöver detta 
behöver förlängnings- samt uppsägningstiden justeras, basmånaden för indexering 
justeras till oktober månad 2018, tilläggskostnader för renhållning skall ingå i 
hyreskostnaden och underhållsansvaret fullt ut skall åligga hyresvärden.

Regionfastigheter bedömer att en hyra på 1 968 000 kr/år inklusive drift/underhåll 
(exklusive fastighetsskatt) motsvarar en marknadsmässig hyresnivå för området 
och fastighetens placering. Skulle omförhandlingen resultera i att hyresvärden 
godkänner samtliga ställda punkter kring villkorsändring, innebär förhandlingen 
en hyra som är drygt 200 000 kronor lägre per år. Utöver detta ska tilläggas 
besparingar på de inre underhållskostnaderna. Ledningen för BHV, KHV samt 
Jönköpings kommun är informerade.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-08
 Skrivelse till Fastigheten Vätterbrisen AB



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL     

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service - Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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2018-05-08 RJL 2018/1007

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Fastigheten Vätterbrisen AB
Box 27
551 27 Jönköping

Uppsägning för villkorsändring
Härmed sägs hyresavtal 15983.000.0606 med tillhörande bilagor och två 
tilläggsavtal 907-406/15983.000.0606 daterade 2010-05-17 och 2011-04-01 upp 
för villkorsändring. 

Hyresavtalet avser lokaler för familjecentralen på Hackspetten 4, Västra Storgatan 
10, 553 15 Jönköping. 

Hyresavtalet anger en hyrestid 2007-07-01 - - 2017-06-30 med 24 månaders 
uppsägningstid och 36 månaders förlängning, avtalet upphör således att gälla den 
2020-06-30.

Region Jönköpings län säger härmed upp hyresavtalet på Hackspetten 4 till 
avtalstidens utgång den 2020-06-30 för förlängning på ändrade villkor fr.o.m. 
2020-07-01. 

Region Jönköpings län begär följande ändringar i de avtalade villkoren:

 Ny bashyra fr.o.m. 1 juli 2020 för hyresavtal 15983.000.0606 inklusive de 
2 tilläggsavtalen skall utgöra 1 968 000kr/år, exklusive moms och 
fastighetsskatt.

 Renhållning/emballage, sophämtning, uppställningsplats och kärl för 7 
olika fraktioner skall ingå i hyran, fraktionen riskavfall åligger 
hyresgästens ansvar.

 Samtliga driftkostnader avseende värme/varmvatten, va, kyla och el mm 
skall ingå i den totala hyreskostnaden. (Kostnad för årlig elförbrukning ca 
70 000kr/år)

 Ändring av underhållsansvaret där hyresvärden skall utföra och bekosta 
erforderligt yttre samt inre underhåll av lokalerna och av hyresvärden 
tillhandahållen inredning.
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2018-05-08 RJL 2018/1007

 Nytt bastal för indexreglering skall utgöra oktober månad 2018, enligt 
Statistiska Centralbyråns Konsumentprisindex (totalindex med år 1980=100). 

 Hyrestidens förlängnings- samt uppsägningstid ändras till 9 månaders 
uppsägningstid och 36 månaders förlängning.

I övrigt skall gällande kontraktsvillkor lämnas oförändrade.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm Agneta Jansmyr
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 86 Ombyggnad för MR-kamera – Värnamo
Diarienummer: RJL 2017/541

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Utöka investeringsbudgeten för ombyggnation av 
Värnamo sjukhus röntgenavdelning med 10,4 miljoner 
kronor.

2. Finansiera 7 miljoner kronor av utökningen genom 
motsvarande minskning av tidigare anslagna medel för 
energisparåtgärder. 

3. Finansiera 3,4 miljoner kronor av utökningen inom ramen 
för regionfullmäktiges totalram för investeringar 2018. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2017-05-16 att anslå 33 miljoner 
kronor för en omfattande ombyggnation av Värnamo sjukhus 
röntgenavdelning. Efter upphandling konstateras att anslaget 
behöver förstärkas för att ombyggnationen ska kunna genomföras. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund tillstyrker föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Ombyggnad för MR-kamera Värnamo
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. Utökar investeringsbudgeten för ombyggnation av Värnamo sjukhus 
röntgenavdelning med 10,4 miljoner kronor.

2. Finansierar 7 miljoner kronor av utökningen genom motsvarande 
minskning av tidigare anslagna medel för energisparåtgärder.

3. Finansierar 3,4 miljoner kronor av utökningen inom ramen för 
regionfullmäktiges totalram för investeringar 2018.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2017-05-16 att anslå 33 miljoner kronor för en 
omfattande ombyggnation av Värnamo sjukhus röntgenavdelning. Efter 
upphandling konstateras att anslaget behöver förstärkas för att ombyggnationen 
ska kunna genomföras.

Information i ärendet
Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade 2017-05-16 att anslå 33 miljoner kronor för en 
ombyggnation på Värnamo sjukhus röntgenavdelning. Inför detta gjordes en 
helhetsöversyn lokalerna för att skapa möjlighet att klara byte av, samt 
nyinvestering i, MR-utrustning och samtidigt skapa bra flöden för patienterna. 
Ombyggnationen är omfattande och kommer att behöva genomföras i flera 
etapper för att säkerhetsställa att verksamhet kan pågå under hela 
ombyggnadstiden. Den nya MR utrustningen (3-tesla) är stor och tung och står på 
liten golvyta. För att klara kommande krav måste all installationsteknisk 
utrustning bytas ut och fönster måste bytas i fasaden. Elkraftförsörjningen 
behöver kompletteras för att klara anslutningen av ny röntgenutrustningarna. 
Ventilationssystemet behöver byggas ut eftersom dagens system har nått full 
kapacitet. 

Åtgärderna vad gäller ventilationssystemet ligger utanför anslaget för 
ombyggnationen eftersom dessa ingår i den plan för energieffektiviseringar 2017 
om totalt 18,5 miljoner kronor som regionstyrelsen fattade beslut om 2016-12-20. 
I den beslutade planen finns 8 miljoner kronor avsatt för åtgärder på Värnamo 
sjukhus kopplat till röntgen. 
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Utöver detta finns investeringsmedel avsatt för utbyte och nyanskaffning av MR-
kameror. Upphandlingen av utrustningen är klar och beställning lagd. 

Nuläge
Upphandling av generalentreprenad har genomförts, vid anbudsöppning 
2018-03-10 konstaterades att endast ett anbud inkommit. Vid en sammanställning 
av de totala kostnaderna för projektet som grundar sig på hittills nedlagda 
kostnader, inkommet anbud och andra beräknade kostnader konstaterar 
regionfastigheter att de totala kostnaderna uppgår till 36,4 miljoner kronor. Ett 
exempel på hittills nedlagda kostnader är projektering. I det arbetet har ytterligare 
åtgärdsbehov avseende avloppsledningar samt sprinklersystem uppkommit, vilket 
gjort att även kostnaden för projektering blivit högre än budgeterat. 

Anbudsgivaren har tillskrivits om begäran att förlänga giltighetstiden för anbudet.

En förutsättning för ombyggnationen var att energisparprojektet, i vilket 
nödvändig ventilation för MR-kamerornas drift ingick, skulle genomföras. 
Upphandlingen av detta energisparprojekt (byggnad 10, 11, 19 samt Röntgen) har 
avbrutits eftersom endast ett anbud inkom och detta låg på 14 miljoner kronor mot 
budgeterade 8 miljoner kronor. Regionfastigheter gör därför bedömningen att 
energiprojektet inte kan genomföras i som planerat. Ventilationen som behövs för 
röntgenverksamheten måste därför hanteras inom ramen för ombyggnations-
projektet i stället.

Förutsättningar för att genomföra planerad ombyggnation
Bedömningen är att en förnyad upphandling i närtid inte skulle ge fler 
anbudsgivare och/eller lägre anbud beroende på att det är högt tryck på 
byggentreprenörerna. Ett alternativ skulle vara att avbryta helt och avvakta med 
ombyggnationen en längre tid men det är ändå osäkert om det skulle medföra fler 
och/eller lägre anbud om upphandlingen genomförs om till exempel ett år. 
Bedömningen är att ombyggnationen av röntgen på Värnamo sjukhus är av stor 
vikt för verksamheten och en förutsättning för att nya kameror ska kunna 
installeras.

Summering:
 Befintligt anslag för ombyggnationsprojektet behöver utökas med 10,4 

miljoner kronor, från 33 miljoner kronor till 43,4 miljoner kronor. 
 Av utökningen avser 3,4 miljoner kronor högre kostnad i inkommet anbud. 

Finansiering prioriteras inom ramen för regionfullmäktiges totala ram för 
investeringar 2018.

 Av utökningen avser 7 miljoner kronor ventilationsåtgärder, denna del 
finansieras genom att anslaget för energisparåtgärder sänks med 
motsvarande belopp.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-10

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service – Regionfastigheter
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering, diagnostik - staben

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 87 Energikontor Norra Småland – basfinansiering 
2018
Diarienummer: RJL 2018/1038

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Godkänna ett tillskott till grundfinansieringen för 
Energikontor Norra Småland på 500 000 kronor för 2018, 
vilket anslås ur budgeten på regionstyrelsen oförutsedda.

2. Finansiering för åren 2019-2020 av Energikontorets 
verksamhet beaktas i budgetarbetet för 2019.

Sammanfattning 
Grundfinansiering till Energikontor Norra Småland behöver 
förstärkas för ett aktivt arbete med ledning, ekonomistyrning, 
projektplanering och ansökningar av externa medel. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-09

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund tillstyrker föreliggande förslag. 

Carina Ödebrink med instämmande av Sibylla Jämting tillstyrker 
föreliggande förslag med ett tillägg under beslutspunkten lydande:
Finansiering för åren 2019-2020 av Energikontorets verksamhet 
beaktas i budgetarbetet för 2019. Tillägget återfinns i 
tjänsteskrivelsen näst sista stycket på sidan 3. 
Arbetsutskottet bifaller förslag om tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid: 2018-04-17, kl 09:00-14:20

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Energikontor Norra Småland – 
basfinansiering 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner ett tillskott till grundfinansiering för Energikontor Norra 
Småland på 500 000 kronor för 2018, vilket anslås ur budgeten för 
regionstyrelsens oförutsedda.

Sammanfattning
Grundfinansiering till Energikontor Norra Småland behöver förstärkas för ett 
aktivt arbete med ledning, ekonomistyrning, projektplanering och ansökningar av 
externa medel. 

Information i ärendet
Bakgrund
Energikontor Norra Småland bildades september 2012. Verksamhetens uppdrag är 
att utveckla och leda projekt inom energieffektivisering och förnybar energi.
Energikontoret blev en del av Region Jönköpings län 1 januari 2016. 
Energikontoret är organisatoriskt en del i Verksamhetsstöd och service, område 
miljö. Styrning av verksamheten hanteras av nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö (TIM). 

Regionstyrelsen fattade beslut om styrgrupp 2016-03-29. Styrgruppen leds av 
ordförande i nämnden för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) och 
består av representanter för länsstyrelsen, länets kommuner och andra aktörer i 
länet. Styrgruppen ska delta i planering, följa verksamheten utifrån fastställda mål 
och vid behov initiera åtgärder. Styrgruppen träffas två gånger per år. 

När de dåvarande huvudmännen; Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet 
samt värdorganisationen (2012-2015) SWEREA SWECAST - startade upp 
Energikontoret var verksamheten finansierad med en bas på 600 000 kronor 
årligen de tre första åren. Basfinansieringen är tänkt att användas för att leda och 
utveckla verksamheten samt ta kostnader som inte kan täckas av 
projektfinansiering.

I samband med att Energikontoret blev en del av Region Jönköpings län minskade  
finansieringen till 400 000 kronor årligen. 
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Sedan starten 2012 har verksamheten expanderat från 2 heltidsanställningar till ca 
11 i enlighet med tilldelat uppdrag och framgång i projektansökningar. För 2018 
motsvarar basfinansieringen 3,5 procent av verksamhetens budget på 11,2 
miljoner kronor. Verksamheten förväntas att kunna öka till max 15 anställda de 
närmaste åren. 

Energikontorets verksamhet och finansiering 
Mellan 2014 och 2017 har energikontoret växlat upp de fyra årens basfinansiering 
på totalt två miljoner kronor hela 22 gånger, motsvarande ett värde på 44 miljoner 
till olika projekt. Pengarna är framförallt statliga och europeiska utvecklingsmedel 
som annars inte hade kommit länet och ämnesområdet till godo. De inhämtade 
medlen bidrar till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter i länet, samt 
inflyttning till länet.

De projekt som drivs bidrar till att höja länets kunnande och förmåga inom 
energieffektivisering och förnybar energi för bland annat:

 Näringslivet – ett stort antal företag deltar i de kunskapshöjande nätverk 
och aktiviteter som energikontoret driver på uppdrag av 
Energimyndigheten. Det leder till att deltagande företag effektiviserar sin 
energianvändning, tillgodogör sig olika statliga stöd, gör gröna resplaner 
och ser över tunga transporter och förnybara drivmedel. 

 Regionala strategier – bidrar bland annat till den regionala 
utvecklingsstrategin, hållbarhetsprogrammet, träbyggnadsstrategi, länets 
energi- och klimatstrategi m.fl.

 Länets kommuner och Region Jönköpings län – stöttar med kunnande 
och aktiviteter inom förnybara drivmedel, fordonsval, fordonstatistik, 
hållbart resande, samåkning, fordonspooler, resfria möten, hållbart 
byggande och renovering m.m. Samordnar och utvecklar även 
kommunernas energi- och klimatrådgivning som riktar sig till företag och 
privatpersoner.

 Privatpersoner – når ut med information för energi- och klimatrådgivning 
inom transporter, hållbart resande, solkraft och belysning samt ökad 
medvetenhet om hållbarhetsfrågor.

Verksamheten är i behov av ökad basfinansiering av flera skäl.

1. Ledarskap och verksamhetsstyrning 
Kravet på ledarskap och verksamhetstyrning har ökat mycket när personalstyrkan 
ökat från två till elva. Möten med verksamhetens styrgrupp ska förberedas och 
följas upp. Förberedande möten med tjänstemannagrupp likaså. Ett större antal 
projekt ställer större krav på tillgänglig ledningsförmåga. Här ingår även 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(4)

RJL     

rekrytering av ny personal liksom arbete med medarbetare, arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, coachning, medarbetar- och lönesamtal. 

2. Del av Region Jönköpings län
Verksamheten är sedan 2016 en del av Region Jönköpings län och ska arbeta 
enligt vision, värderingar, strategier och riktlinjer, ge inspel i regionalt 
utvecklingsarbete, delta i regiongemensamma aktiviteter och samverka med andra 
avdelningar. 

3. God ekonomistyrning ger balans
God ekonomistyrning är avgörande för att klara att balansera en budget där 
overheadmarginaler i framförallt de regionala strukturfondsprojekten är så låga 
som 13,5 procent och där genomsnittet för alla projekt under 2018 beräknas till 20 
procent. God ekonomistyrning minskar de finansiella projektriskerna för Region 
Jönköpings län.

5. Stabil verksamhet och inflöde av framtida projekt
Det är viktigt att verksamheten har förmåga att långsiktigt utveckla och söka nya 
projekt och samarbeten. Då reduceras riskerna med att periodvis sakna 
projektfinansiering och situationer där kompetenta medarbetare måste sägas upp. 
En god basfinansiering ökar energikontorets planeringsförmåga och förmåga att 
ha en jämn och förutsägbar verksamhet över tid.
 
6. Visa att Region Jönköpings län har ett seriöst engagemang
Ett arbete pågår för att staten nationellt ska gå in med finansiering till de femton 
svenska, regionala energikontoren. I det arbetet har det identifierats att de 
regionala huvudmännen bör visa att de är seriösa i sitt engagemang genom bl.a. 
god grundläggande basfinansiering av energikontoren.

Styrgruppen för Energikontor Norra Småland föreslår att öka basfinansieringen 
till minst 1 150 000 kronor årligen vilket beräknas motsvara den årliga kostnaden 
för att ha en verksamhetschef anställd. Overheadkostnader är inräknade. 

Basfinansiär Nuvarande Förslag
Region Jönköpings län 300 000 1 050 000
Länsstyrelsen 100 000 100 000

Summa 400 000 1 150 000

Ett beslut om ökad basfinansiering rekommenderas gälla för tre år 2018, 2019 och 
2020. Nytt beslut om finansiering tas 2020 inför 2021. 

Finansiering för åren 2019-2020 av Energikontorets verksamhet beaktas i 
budgetarbete inför 2019.

För 2018 föreslås en utökad basfinansiering med 500 000 kronor, vilket anslås ur 
budgeten för regionstyrelsens oförutsedda.
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Basfinansieringen indexeras årligen enligt samma förutsättningar som Region 
Jönköpings läns övriga verksamheters budget. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen 
Direktör verksamhetsstöd och service



     

2018-04-27 RJL 2018/31

Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 
2018-03-21--04-27 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-05-08
(för april)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.1.4 Utfärdat fullmakt för annan RJL 2018/1068 2018-03-29 Madelene Reutmer
RS 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal RJL 2017/2704 2018-03-23 Madelene Reutmer
RS 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal RJL 2018/893 2018-03-08 Madelene Reutmer
RS 4.2.2 Förordnande verksamhetschef inom 

Vårdcentralerna Bra Liv
RJL 2018/702 2018-03-28 Charlotta Larsdotter

RS 4.4.1 Upphandlingar och förlängningar mars Se bilagor 2018-03-28 Arne Andersen
RS 4.5.3 Hyresavtal panncentralen Länssjukhuset Ryhov RJL 2017/1620 2018-03-28 Arne Andersen
RS 4.5.3 Hyresavtal panncentralen Rosenlund RJL 2017/2493 2018-03-28 Arne Andersen
RS 4.5.3 Hyresavtal röntgens lokaler Atollen 3 RJL 2017/2750 2018-03-28 Arne Andersen
RS 4.2.2 Förordnande tf verksamhetschef Psyk klin 

Värnamo
RJL 2017/3233 2018-04-18 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande tf verksamhetschef Psyk klin 
Värnamo

RJL 2017/3233 2018-04-20 Micael Edblom

RS 4.4.1 Fullmakt för samverkansupphandling med 
Landstinget Kalmar gällande 
rekvisitionsläkemedel

RJL 2018/906 2018-04-27 Arne Andersen

RS 4.4.1 Avtal och förlängningar för april Se bilagor 2018-04-27 Arne Andersen
RS 4.5.1 Avtal om arrende mellan regionfastigheter och 

Tekniska förvaltningen, Värnamo
RJL 2018/967 2018-04-27 Arne Andersen

RS 4.2.2 Förordnande verksamhetschef inom 
Vårdcentralerna Bra Liv

RJL 2018/702 2018-04-25 Charlotta Larsdotter

RJL 2018/31



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2018-05-08
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Bostadsbyggen i Jönköpings AB 2018-03-12

Bostadsbyggen i Jönköpings AB 2018-03-26
Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF 2018-03-22
Länspensionärsrådet (LPR) 2018-03-08
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-03-22
Finnvedens samordningsförbund 2018-03-26
Höglandets samordningsförbund 2018-03-08
AB Transitio 2018-02-08

Motioner Se lista

Inkomna handlingar

Inkomna ärenden

Utgående skrivelser
 
Övrigt

Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – SKL
Slutlig avveckling av tillfälliga boendeplatser - Migrationsverket

Ärendelista 2018-03-22-2018-04-26

Justering av delegationsordning i samband med Dataskyddsförordningens införande – RJL 
2018/1189
Avanmälan/gallring av system Vårdtunga 
Avanmälan/gallring av system Centralstimulantia
Memorandum of understanding – SingHealth and Region Jönköping County

Regeringsbeslut Uppdrag att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering 
för civilt försvar inom hälso- och sjukvården – I:3
Ändring av uppdrag att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt såbara och 
utsatta glesbygdsområden - IV 2
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt – IV 6
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anlag 1:5 – I:3

RJL 2018/34



Cirkulär från SKL Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T – 18:10
Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala 
anläggningar – 18:15
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018 – 18:17

Beslut/Meddelande från SKL Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och insatser för 
kvinnors hälsa – 6/2018

Arbetsmiljöverket
Övrigt
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