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tillgänglighet i barnhälsovården mm – 5/2019
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Delårsrapport per april 2019 Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Beslutar att en genomgång av delårsrapporten genomförs
vid styrelsens sammanträde den 11 juni.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
april samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar
Lena Strand
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Regionfullmäktige

Delårsrapport per april 2019 Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport per april 2019
Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som avser nämndens
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.
Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 45 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 33 mål (73 procent) helt
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott
på 430 miljoner kronor, den största förklaringen till tertialets stora
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budgetavvikelse avser ändrad redovisningsprincip där finansiella placeringars
marknadsvärde redovisas i resultaträkningen varje månad. Helårsprognosen pekar
på ett överskott med 410 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än
budgeterat årsresultat. Årets resultat bidrar till finansieringen av det omfattande
investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser byggnationer
och utrustning.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
Delårsrapport april 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Delårsrapport
Tertial 1 2019
Region Jönköpings län

Dnr RJL 2019/178
Agneta Jansmyr, Regiondirektör
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
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För ett bra liv i en attraktiv region
Region Jönköpings län fortsätter sitt arbete med en aktiv regional utveckling och för en hälsooch sjukvård av hög klass för att vara bästa platsen att besöka, växa upp, leva, verka och
åldras på för alla.
I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus. I klassen medelstora sjukhus är
Värnamo sjukhus nummer ett, Höglandssjukhuset nummer två och Länssjukhuset Ryhov
nummer sju. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar samtidigt att invånarna i Jönköpings län
har störst förtroende för i landet för hälso- och sjukvården och också är nöjdast med
tillgängligheten.
Inom regional utveckling förstärks verksamheten med fler chefer och medarbetare för att
ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella
uppdraget. Arbete pågår med attraktivitet och tillgänglighet, innovation och företagande,
hållbarhet, kompetensförsörjning och internationalisering. Några exempel är smart
specialisering, jämställd regional tillväxt, cirkulär ekonomi, bredband och digitalisering. I
arbetet med att revidera regional utvecklingsstrategi arbetas mål i Agenda 2030 in.
Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med
uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, samt olika statsbidrag.
Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas för att nå målet att ha Sveriges bästa digitala
vård. Om- och nybyggnationer samt utbyte och förnyelse av utrustning pågår och planeras i
sjukvården i alla delar av länet.
Publikmål för barn inom Smålands Musik och teater nås men inte övriga publikmål.
Inom Länstrafiken ses en resandeminskning förutom inom serviceresor, som ökar.
Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
liksom med mänskliga rättigheter. I januari förnyades miljöcertifieringen för Region
Jönköpings län. Förberedelser för revidering av program för hållbar utveckling har startat.
Målen för att minska inrikes och utrikes flygresor nås med råge.
Den decentraliserade läkarutbildningen startade enligt plan i januari. Mikrosystemfestivalen
genomfördes i slutet av februari med stort internationellt deltagande.
Sjukfrånvaron minskar och arbetet med hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser fortsätter.
Kompetensförsörjning är i fokus och kompetensförsörjningsplaner tas fram i hela
verksamheten. Andelen bemanning med hyrpersonal fortsätter minska i enlighet med
planering. Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och
chefsprogram fortsätter.
Efter första tertialet visar det ekonomiska utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319
miljoner kronor högre än periodbudget. Den största förklaringen till tertialets stora budgetavvikelse
avser ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) där
finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet.
Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer än budgeterat.

Verksamhetens nettokostnad är 32 miljoner kronor bättre än budget medan skatter, utjämning
och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än budget. Det gör att verksamhetens
resultat per april är drygt 12 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade
årsresultatet är ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35 miljoner kronor högre än
budgeten på 375 miljoner kronor.
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges
mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen och prioriteringar för
regional utveckling har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-04-30

Andel

2018-04-30

Andel

Antal mätetal
som är uppfyllda

19

42 %

12

32 %

Antal mätetal
som är delvis
uppfyllda

14

31 %

14

38 %

Antal mätetal
som inte är
uppfyllda

12

27 %

11

30 %

Antal mätetal
som mäts i
delåret

45

37

Tabellen beskriver mätetal beslutade av regionfullmäktige

Måluppfyllelse per perspektiv

Efter 4 månader uppfylls 73 % av mätetalen helt eller delvis. Inom medborgare kund är det
tillgänglighet samt publikmått för Smålands Musik och Teater där måluppfyllelse inte nås.
Inom process produktion är det antal resor Länstrafiken samt vårdprevention där inte
måluppfyllelse nås.
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REGIONAL UTVECKLING
Under de första fyra månaderna har arbetet inom regional utveckling haft ett stort fokus på
revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. Remissvar har hanterats och presenterats
på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga sammanhang.
Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet finns om strategins vikt och
betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt.
Regional utveckling är också i en förändringsfas med ökade anslag till enheten. Arbetet med
att rekrytera chefer inom de olika områdena har påbörjats och rekryteringarna har fallit
mycket väl ut med kompetenta och erfarna sökande. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster
som kunnat prioriteras. Trots den korta tiden har de utökade resurserna redan börjat bidra till
ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta fler av de nationella uppdragen.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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Prioriteringar och Strategiska mål
Prioriteringar

Strategiska mål

Innovation och företagande

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela
länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en
miljödriven näringslivsutveckling samt ökad
konkurrenskraft för landsbygdsföretag.

Kompetensförsörjning

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor
kan säkra sin egen försörjning genom ett arbete, en
väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning
och arbetsliv samt till att matchningen på
arbetsmarknaden i länet stärks.

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika
möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt,
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som
präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald;
vara en del av det framväxande e-samhället;
utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på
landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla,
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt
förbättra förutsättningarna för turism, rekreation,
kultur och fritid

Internationellt samarbete

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter,
främjar anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten
och partnerskap i Sverige och andra länder för en
hållbar utveckling på en global marknad.

Verktyg för regional utveckling

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxtoch utvecklingsarbetet genom en strategisk
samordning av länets kommuner, näringsliv och
civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som
internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska
satsningar inom målområdena samt riktade
projektutlysningar.

Hållbarhet

Region Jönköpings län verkar för att arbetet med
hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda
möjligheter till boende, arbete, företagande,
utbildning och utveckling, bra kommunikationer och
ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar
för god hälsa och ett bra liv för alla.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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Innovation och företagande
Strategiska mål:
Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i
hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet, integration och
mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.
Framgångsfaktorer
Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.
Ökat antal nya företag per 1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i länet

Prioriterade uppdrag

Analys

Fokuserad satsning på länets
framtida strategi för smart
specialisering

Utifrån arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin pågår ett
arbete med att ta fram en strategi för smart specialisering som ska
komplettera innovationsstrategin och bidra till den regionala
utvecklingsstrategins genomförande. Strategin antar en progressiv
hållning och utgår från länets identifierade styrkeområden: Smart
industri, Skogsnäringen och dess förädlingsindustri, e-handel och logistik,
tjänstenäringarnas utveckling och livsmedelsnäringens utveckling.
Ett par exempel på arbete som redan påbörjats förtjänar att lyftas:
Projektet e-merge, med målsättningen att Jönköpings län ska bli ett
ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik
drivs som ett samverkansprojekt där Jönköpings Tekniska Högskola (JTH),
Science Park och Region Jönköpings län svarar för var sin tredjedel.
Region Jönköpings län är projektägare.
En ansats gällande ”framtidens äldreboende” har inletts i samverkan
mellan innovationsmiljön Smart Housing Småland, Jönköping University
(JU) och Region Jönköpings län. Under JU:s ledning planeras för ett
seminarium i detta tema på Almedalen i sommar.

Aktivt stödja utvecklingen mot
smart industri och
affärsdriven miljöutveckling

Utifrån den förstudie som genomfördes under hösten 2018 inom smart
industri har ett sammanhållet arbete kopplat till den nya regionala
utvecklingsstrategin, innovationsstrategin och strategin för smart
specialisering inletts. En viktig del i arbetet är att bidra till att höja
kapaciteten hos andra aktörer.
Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) som leds av Science
Park i samverkan med Almi och JU, har till dags datum mött 200
länsföretag och konkret hjälpt över 100 företag att utveckla sin
innovationsförmåga via nya produkter och tjänster och att förnya sina
affärsmodeller som också inbegriper hållbarhetsfrågor. En sådan
transformering av affärsmodellen ligger i linje med arbetet för ”smart
industri”. Projektets andra fas fortgår fram till 2021.
Arbetet med affärsutvecklingscheckar för produkt/tjänsteutveckling som
bedrivs i samverkan mellan Region Jönköpings län och Almi är ofta
kopplade till de utvecklingsprojekt som drivs inom IRW.
Under våren har det inletts ett arbete att närma klustersatsningen
”Automation Småland” till JU, och då särskilt kopplat mot
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Prioriterade uppdrag

Analys
forskningsmiljön SPARK. Tanken är att detta inleds med att JU övertar
projektägarskapet för det S3-projekt Automation Småland beviljats med
medel från Region Jönköpings län och Tillväxtverket. Enligt plan sker
övertagandet under andra kvartalet 2019.

Skapa ett samlat
ledningssystem för styrning,
ledning och samordning av
det regionala
tillväxtuppdraget

Arbetet pågår tillsammans med kommuner och Länsstyrelsen utifrån den
nya regionala utvecklingsstrategin. Arbetet syftar till att skapa en tydlig
struktur och transparens är det gäller mötesformer, var olika frågor
bereds och hanteras, vilket mandat olika grupper har och vart frågor
återrapporteras.

Utveckling av förnybara
energikällor

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.

Perspektivet en jämställd
regional tillväxt ska prägla alla
regionala utvecklings- och
tillväxtprocesser i syfte att
skapa ett jämställt län på alla
områden

I den nya regionala utvecklingsstrategin utgår alla processer utifrån en
långsiktig hållbarhet ur dess tre dimensioner, varför perspektivet en
jämställd regional tillväxt präglar alla regionala utvecklings- och
tillväxtprocesser. Jämte den regionala utvecklingsstrategin håller en
finansieringsstrategi på att tas fram där ett horisontellt kriterium är
jämställd regional tillväxt.
Inom projektet Beglobal 2.0 är nu en kompetensmodul inom
hållbarhetsfrågor och CSR obligatorisk för alla deltagande företag. Likaså i
den pågående förstudien gällande ägarskiften lyfts särskilt fram
möjligheten för redan anställda att ta över företag som behöver
generationsväxlas. Därmed lyfts t.ex. kvinnor och utlandsfödda fram på
ett helt annat sätt i dessa sammanhang.
Inom Innovation Runway arbetar man aktivt för att ha blandade grupper
när det gäller kön och etnicitet i de utvecklingsteam som sätts samman
med företag som ingår i projektet.
I all verksamhet går som en röd tråd att nå nya
målgrupper/företag/entreprenörer och då inte minst särskilt utsatta eller
underrepresenterade grupper i samhället.
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Kompetensförsörjning
Strategiska mål:
Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning genom ett
arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad sysselsättning, stärka kopplingen
mellan utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks.
Framgångsfaktorer
Höjd formell utbildningsnivå i länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Prioriterade uppdrag

Analys

Verka för en utveckling av
arbetsmiljön på länets
arbetsplatser

Arbetet drivs på två sätt: dels genom att vara en förebild och visa på
exempelmiljöer som kan inspirera och stimulera arbetsplatser att tänka
på nya sätt och dels genom ett riktat arbete för att stärka arbetsmiljön på
olika sätt. För den första delen spelar de nya lokalerna för Regional
utveckling roll.
En viktig del i den andra delen är att framhålla betydelsen av att
mångfalden blir större på olika arbetsplatser. En ökad mångfald är
gynnsamt för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya
perspektiv tillförs ett företag. Under hösten kommer vi därför att sjösätta
tre olika projekt som just fokuserar på att stärka integrationsperspektivet
i rekryteringen av arbetskraft.

Bredda utbudet på länets
lärcentra

Fokus under januari till april har varit att kartlägga de uttalade lärcentrum
som finns i länet, som är kopplade till NITUS, och föra en dialog om deras
behov samt hur regionen skulle kunna vara ett stöd för dem. Vi arbetar
för att det över tid ska finnas lärcentrum i alla länets kommuner.

Förstärka och förbättra olika
stöd till länets branscher och
företag

En central del i arbetet är den nya regionala utvecklingsstrategin,
strategin för smart specialisering och arbetet med ett samlat
ledningssystem för dess genomförande.
Kompetensförsörjning beskrivs av samtliga branscher som det mest
angelägna behovet. Ett antal träffar med olika branschorganisationer har
därför ägt rum för att kunna gå vidare i arbetet med att utveckla länets
strategiska kompetensförsörjning med fokus på samverkan mellan
arbetsliv och utbildning.
Träffar har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och
Vuxrektorer i länet. Några olika möten har hållits inom ramen för
Regionsamverkan Sydsverige och med fokus på
kompetensförsörjningsfrågorna.

Vara pådrivande i arbetet
med omlokalisering av
myndigheter till länet

Arbetet behöver drivas på flera plan och arbetet har därför fokuserat på
dels inspel, remissvar och underlag till olika utredningar där frågan kan bli
aktuell och dels genom aktiv påverkan i olika forum. Hittills har arbetet
främst bedrivits gentemot regeringskansliet. Under hösten ska vi genom
kontakter på politisk och tjänstemannanivå undersöka möjligheten av
omlokalisering av myndigheter till länet.
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Strategiska mål:
RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande
och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald; vara en
del av det framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet, implementering av offentliga
digitala tjänster, ett ökat serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla,
energieffektiva infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism,
rekreation, kultur och fritid
Framgångsfaktorer
Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar
Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet
Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet
Länsbefolkningen ökar
Länet når det nationella bredbandsmålet 2020

Prioriterade uppdrag

Analys

Förberedelserna inför nästa
nationella- och regionala
transportplan påbörjas under
2019.

Förberedelserna inför nästa nationella och regionala transportplan har
påbörjats. En plan för arbetet har tagits fram.
Inom samarbetet Regionsamverkan Sydsverige pågår ett arbete att
gemensamt arbeta fram underlag och ställningstaganden kopplat till den
långsiktiga infrastrukturplaneringen. Första steget är att ta fram en
systemanalys för Sydsverige vilket kommer att ske under andra halvan av
2019.

Fossilfritt flyg

Kontakt med Jönköpings flygplats samt med Jönköpings kommun har
tagits och möte har skett. Ett arbete har inletts med fokus på att starta en
testbädd för fossilfritt flygbränsle med koppling till skogsindustrin

Ökad kommunal samverkan
för bostadsbyggandet i länet.

Utifrån den nya regionala utvecklingsstrategin och diskussioner om ökat
regionalt ansvar för samhälls- och bostadsbyggnad har dialoger förts med
kommunerna om hur arbetet kan föras framåt. Strukturbilder kommer att
utgöra ett viktigt underlag i arbetet och för att lyckas med har ny
kompetens för detta rekryterats.

Gemensam översiktsplan och
strukturplan för länet.

Arbetet med att konvertera alla kommuners översiktsplaner till ett
system förväntas vara klart vid halvårskiftet. På nationell nivå förs
diskussion om regionernas roll i framtida arbete med regionala
strukturplaner.

Nå målen för bredbands- och
digitaliseringsstrategin.

I syfte att regionalt nå de nationella målen har ett arbete tillsammans
med kommunerna för att ta fram en regional bredbandsstrategi och en
regional digitaliseringsstrategi pågått sedan hösten 2018.
Funktionen regional bredbandskoordinator arbetar också för att nå målen
i den nationella bredbandsstrategin. Aktiviteter genomförs löpande i
möten med kommuner för att diskutera utmaningar, specifika behov och
prioriteringar för att komma fram till förslag på hur arbetet ska bedrivas
vidare inom respektive kommun. Löpande hålls kontakt med privata
marknadsaktörer, stadsnät samt fiberföreningar för att ha en bild över
bredbandsutbyggnaden. 4 ggr/år samlas länets kommuner, länsstyrelse,
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Prioriterade uppdrag

Analys
Tillväxtverket och regionen till träffar med bredbandsnätverket.
Vidare sker samverkan länsöverskridande med kollegorna runt om i
landet genom 5-6 nationella nätverksträffar/år. Samverkan sker även
inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) där arbetet med ett
möjlighetsgivande avtal för hela södra Sverige är på gång.
I arbetet med att uppfylla nuvarande digitaliseringsstrategi genomför
digitaliseringsrådet aktiviteter inom delmålen D-kompetens, D-trygghet
och D-innovation.
För att utveckla den digitala kompetensen i det offentliga har länets
Digitaliseringsråd startat ett årligen återkommande arbete med mätning
av digital mognad och digitalt arv, (Dimios).
Ett samarbete har inletts med Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping
University och Jönköping Academy, med syftet att kartlägga de effekter
digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels för
interaktionen mellan invånare och offentlig sektor.
Ett projekt är genomfört om digital delaktighet av regionbiblioteket och
konsumentvägledarna i några av länets kommuner som har lett fram till
en rapport
”Datasamhället är ett jäsra bök” och en välbesökt konferens.

Stärka den sociala ekonomin
för att skapa ett hållbart
samhälle och förbättrade
förutsättningar för tillväxt och
utveckling i hela länet

Den nya regionala utvecklingsstrategin har höga ambitioner när det gäller
hållbarhet ur dess tre dimensioner. Den sociala ekonomin är en viktig
byggsten liksom tillgänglighetsfrågorna både när det gäller infrastruktur
och service.
Ett projekt som syftar till att stärka socialt företagande har startats under
våren 2019.
Service på landsbygden, det uppdaterade regionala serviceprogrammet
antogs av ANA-nämnden i februari 2019 och arbetet med ett partnerskap
med kommunerna och Länsstyrelsen kring dessa frågor är precis påbörjat.
Projekt nya stambanor – Att bygga nya stambanor för höghastighetståg är
ett samhällsbyggnadsprojekt som Region Jönköpings län driver.
Utbyggnaden sker från storstadsregionerna vilket innebär att de delar
som omfattar Jönköpings län i dagsläget inte är finansierade och i väntan
på tydliga besked från regeringen driver Trafikverket inget
planeringsarbete för dessa etapper. För Jönköpings län är det mycket
angeläget att hela systemet färdigställs så snabbt som möjligt. För att
kraftsamla i frågan och få till stånd nödvändiga beslut och planer driver
Region Jönköpings län sedan årsskiftet 2018/2019 ett projekt som
samordnas med berörda kommuner genom en gemensam styrgrupp.

Aktiviteter

Analys

Regionen ska ta fram en regional cykelstrategi som
en del av kommande regionala transportplanen år
2018-2029

Arbetet planeras kopplat till den nya regionala
utvecklingsstrategin.
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Internationellt samarbete
Strategiska mål:
Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, bidrar till hållbara
transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och klimatutmaningen, utvecklar
strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar utveckling på
en global marknad.
Prioriterade uppdrag

Analys

Antalet direktinvesteringar
ökar

Arbetet med direktinvesteringar sker på flera plan. Dels genom egna
insatser och dels genom att bidra till kapacitetshöjningar i det företagsoch innovationsstödjande systemet samt hos kommunerna.
Region Jönköpings län har genom sitt partnerskap med Business Sweden
arbetat aktivt med ett antal möjliga etableringar till länet och samtidigt
bidragit till att öka länets attraktivitet inför framtida möjliga samarbeten
och partnerskap inte bara på länsnivå utan för länets företag och
näringsliv. Deltagandet i Hannovermässan blev en väldigt konkret
aktivitet som bidrog till detta men även att support kunde ges till de
exporterande företagen från länet som deltog där.

Andelen exporterande företag
ökar

Arbetet med att öka andelen exporterande företag sker på flera plan.
Dels genom egna insatser och dels genom att bidra till
kapacitetshöjningar i det företags- och innovationsstödjande systemet.
Internationaliseringsprojektet Beglobal har under våren påbörjat sitt
fortsättningsprojekt Beglobal 2.0. Projektet hjälper företag att lyckas med
sin internationalisering där företagen erbjuds personligt stöd i alla steg i
etablerings- och internationaliseringsprocessen. Arbetsmodellen har rönt
uppmärksamhet nationellt varför Tillväxtverket nu lanserat stöd till något
man kallar för ”Växthusprojekt” till alla regioner med Regional
Exportsamverkan. Som en av förebilderna i denna satsning nämns bl.a.
Beglobal i Jönköpings län.
Arbetet under Region Jönköpings läns ledning med Regional
Exportsamverkan fortgår och medel från Tillväxtverket har erhållits även
för 2019. Ett stort seminarium om Brexit arrangerades den 29 mars på
SPIRA med bland annat Anders Borg som inbjuden talare. Seminariet var
välbesökt och fick mycket höga betyg i den utvärdering som gjordes bland
deltagarna.
Arbetet med affärsutvecklingscheckar för internationalisering fortgår
även under 2019. Under våren har sju internationaliseringscheckar
behandlats. Av dessa har fem beviljats stöd, varav två av dessa har
beviljats ur regionala medel från Almi. Dessa checkar utgör en mer eller
mindre integrerad del i Beglobal-arbetet.
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Verktyg för regional utveckling
Strategiska mål:
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk
samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt
såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena
samt riktade projektutlysningar.
Prioriterade uppdrag

Analys

Ett ledningssystem för
strategisk samordning
etableras

Ett ledningssystem för strategisk samordning följer också med arbetet
med revideringen av vår regionala utvecklingsstrategi. Arbetet har
påbörjats och förväntas vara klart efter sommaren.

Analysarbetet utvecklas

Arbetet med att förstärka analysdelen inom regional utveckling har
påbörjats. Rekryteringar som pågår möjliggör ett utvecklat arbete med
strukturbilder och analyser av det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet.

Riktade projektutlysningar
genomförs

I arbetet med revidering av vår regionala utvecklingsstrategi tas en
finansieringsstrategi fram för att visa på vart vi behöver rikta våra
kommande projektutlysningar. Beslut förväntas vara klara efter
sommaren.
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Hållbarhet
Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till boende, arbete,
företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt fritids- och kulturliv som ger
förutsättningar för god hälsa och ett bra liv för alla.

Arbete med att ta fram en handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet pågår.
Agenda 2030 har arbetats in i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin och finns
med som en röd tråd i hela strategin samt med indikatorer inom varje målområde.
Arbete bedrivs även internt inom Region Jönköpings län med att implementera Agenda 2030
och samarbete med Länsstyrelsen sker kontinuerligt där träffar tillsammans med länets
kommuner har skett vid flera tillfällen. Syftet med dessa träffar är att skapa ett gott nätverk,
visa på goda exempel, höja kompetensen inom området och skapa samverkan så vi blir ett län
med hög ambitionsnivå så länet kan bidra till Agenda 2030´s mål.
Ett framgångsrikt projekt på Vandalorum ”Wasteland – från industriavfall till
designprodukter” är genomfört där studenter från tre utbildningar inom design och
konsthantverk, en arkitektfirma och tolv industrier i Gnosjöregionen var involverade.
Studenterna har getts förutsättningar att analysera de olika industriernas avfall för att finna
nya sätt att värdera och använda det. De har utvecklat idéer för metod- material- eller
produktutveckling baserad på industrins avfall.
CSR-Småland har kommit igång med sitt projekt kring cirkulär ekonomi och där är sexton
små och medelstora företag involverade. Främst är det tjänsteföretag och företag inom
träindustrin. Man arbetar också med att ta fram en metod för att ta fram en handlingsplan för
en cirkulär affärsmodell.
Genom aktivt deltagande i logistikeffektiviseringsnätverket CLOSER tillsammans med
kommuner och andra aktörer bidrar vi till hållbara transporter och anpassningen till energi-,
miljö och klimatutmaningen. Vi deltar i CLOSERs arbete inom olika temaområden som
genom internationella och nationella projekt och aktiviteter verkar för en gynnsam utveckling
mot hållbara logistiksystem.
Inom ramen för länets arbete med affärsutvecklingscheckar ingår alltid att bedöma ansökan ur
hållbarhetsperspektiv. Dessutom beviljar Almi även under 2019 explicita checkar för hållbar
utveckling och CSR. Beredning av dessa sker i samverkan med övriga checkar.
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Utbildning och kultur
Medborgare och kund
Strategiska mål:

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktorer:
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapa
engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser.
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

28 000

23 921

Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet.
Förklaringen är att produktionen Melancholia och
konsertserierna haft mindre publik än planerat. Dessutom
har verksamheten haft färre stora uthyrningar under
våren.

7 000

5 185

Vi når ej upp till uppsatt publiktal för första tertialet. I
Värnamo framfördes teaterproduktionen Melancholia vid
två tillfällen istället för tre planerade. I Jönköping var en
föreställning tvungen att ställas in. Det har även varit en
tidsmässig förskjutning på den turnerande
barnproduktionen, samt på den fjärde delen i
musikcaféserien som i år spelas under maj månad.

6 500

7 056

Vi har nått periodiserat mål för första tertialet. Vi har ett
utbud för barn och unga med hög kvalitet vilket verkar
uppskattas av skolorna.

77 %

96 %

Kultur och utveckling har bedrivit verksamhet i länets
samtliga kommuner. Smålands musik och teater har en
kommun kvar att nå.

Publik Smålands
Musik och Teater Kulturhuset Spira

Publik Smålands
Musik och Teater utanför
kulturhuset Spira

Publik vid
föreställningar för
barn och ungdom
Andel kommuner
inom länet där det
varit
föreställningar
eller annan
kulturverksamhet

Process och produktion
Verksamhetsmått
Utbildning
Egna folkhögskolor - deltagarveckor
Egna folkhögskolor - uppdragsutbildning
Summa
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

Utfall 2019-04

Utfall 2018-04

Förändring

6 964

7 837

-873

345

852

-507

7 309

8 689

-1 380
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Utbildning

Utfall 2019-04

Utfall 2018-04

Förändring

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor

7 760

7 088

672

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor

1 647

1 363

284

Summa

9 407

8 451

956

Etableringskursen har färre deltagare under 2019. Många elever som genomfört
etableringskursen har tidigare fortsatt till allmän linje vilket gör att även dessa deltagarveckor
sjunker.
Verksamhetsmått
Smålands musik och teater

Utfall 2019-04

Publik Kulturhuset Spira
Publik utanför Kulturhuset Spira
Totalt antal publik

Budget
2019-04

Budgetavvikelse

Utfall 2018-04

23 921

28 000

-4 079

24 253

5 185

7 000

-1 815

6 892

29 106

35 000

-5 894

31 145

Föreställningar i Kulturhuset Spira

158

175

Föreställningar utanför Kulturhuset
Spira

52

87

Totalt antal föreställningar

210

262

Publik per föreställning Kulturhuset
Spira

151

139

Publik per föreställning utanför
Kulturhuset Spira

100

79

Publik per föreställning

139

118

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Ekonomi i balans
nämnd Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

0 tkr
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Resultat
4 660 tkr

Analys
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
(+2,6 mnkr)
Centrala anslag (+2,0 mnkr)
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Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,6 mnkr)

En god följsamhet mot budget för verksamhetsområdets samtliga delar skapar sammantaget
ett positivt ekonomiskt resultat för det första tertialet.
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv; 1,6 mnkr. Antalet deltagare i etableringskursen
för nyanlända beräknas dock minska kraftigt under året. Även extraveckorna beräknas sjunka.
Detta innebär att intäkterna sjunker betydligt resten av året. Budgetavvikelsen för Smålands
musik och teater är positiv och uppgår för perioden till 0,4 mnkr.
Övrig kultur samt kulturbidrag och gestaltning har i dagsläget en positiv budgetavvikelse på
0,6 mnkr.
Centrala anslag (+2,0 mnkr)

Här redovisas:
 Bidrag och stöd till olika organisationer
 Projektmedel (regionala utvecklingsmedel)
 Nämndens egna kostnader
 Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter
Överskottet per april beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel under årets första
månader samt att endast en liten del av nytillskottet för kulturplanen hittills är förbrukad.
Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr har i likhet med föregående år inte kunnat
utnyttjas på grund av gällande regelverk och bidrar därmed också till överskottet.
För nämndens egna kostnader finns ett litet underskott som följd av höga kostnader i början
av året, men budgetbalans förväntas för helåret. Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad
nivå.
Mätetal

Målvärde

Prognos
Nämnd Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

0 tkr

Resultat
3 800 tkr

Analys
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
(+1,6 mnkr)
Centrala anslag (+2,2 mnkr)

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+1,6 mnkr)
Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar sammantaget på ett litet överskott. För de
egna folkhögskolorna prognostiseras en budgetavvikelse på +1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras
till största del av ökade statsbidrag. Etableringskursens omfattning kommer dock att minska
rejält under året.
Smålands Musik och Teaters prognos visar på budgetbalans. Prognosen för övrig
kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 mnkr. Detta beror främst på uppkomna vakanser.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet beräknas bli +0,6 mnkr, men
kan komma att förändras efter höstens antagning.
Centrala anslag (+2,2 mnkr)
Ett litet överskott kan förväntas för helåret för ett par av anslagen för verksamhetsstöd/ bidrag
eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av fasta bidrag. Anslaget för
valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna utnyttjas som följd av att denna typ av
stöd till näringsidkare inte har ansetts tillåtet.
Utfallet för projektmedel 2019 beror till stor del på vilka nya projektsatsningar som kommer
att beslutas under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott är
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL
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sannolikt med tanke på utfallet hittills i år.
Nämndens egna kostnader förväntas vara i budgetbalans för helåret. Statsbidragen förväntas
uppgå till budgeterad nivå.
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Länstrafiken
Medborgare och kund
Strategiska mål:

Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor - för
hållbar utveckling
Framgångsfaktorer:

Prisvärt
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50 %

39 %

Resultatet för mätetalet prisvärdhet har försämrats sedan
årsskiftet med fem procentenheter och det är även fem
procentenheter lägre än rikets genomsnitt.

Prisvärdhet

Inför 2019 höjdes priserna med en indexuppräkning på i
genomsnitt tre procent. Höjningen på periodkorten blev
något högre eftersom enkelpriset inom en zon inte höjdes.

Aktiviteter

Analys

Införa Seniorkort 31/3

Seniorkortet började säljas i mitten på mars för att börja
gälla den 31/3. Tom april har det sålts ca 2400 kort. 42 400
resor har gjorts med seniorkortet i april.

Framgångsfaktorer:

Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50 %

51 %

Resultatet är nästan i nivå med hur det såg ut vid årsskiftet
men är två procentenheter lägre än landets genomsnitt.

60 %

63 %

Nöjdheten bland resenärer är på samma nivå som vid
årsskiftet och det är fyra procentenheter mer än landets
genomsnitt.

85 %

81 %

Resultatet är på samma nivå som vid årsskiftet och vid
tertial två 2018.

Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI - allmän
trafik - alla länsbor
Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI - allmän
trafik - resenärer
Andel nöjda
kvinnor och män
index NKI serviceresor
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Process och produktion
Verksamhetsmått
Länstrafiken (tusental)

Utfall 2019-04

Utfall 2018-04

8 003

8 059

24 %

25 %

Antal serviceresor

248

Varav färdtjänstresor

Antal resor- buss och tågtrafik
Andel regelbundna resenärer (% av
länets invånare)

Varav sjukresor

Förändring
antal

Förändring %

-56

-0,7%

237

11

4,6%

204

188

16

8,5%

44

50

-6

-12%

Antalet resor i tabellen är samtliga resor inklusive resor med skolkort. Andelen regelbundna
resenärer (som reser någon gång i veckan) är något lägre än föregående år. I tabellen syns att
antalet serviceresor ökat med knappt fem procent totalt och det har skett en överflyttning från
sjukresor till färdtjänst.
Strategiska mål:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer:

Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

9,2

9,7

Antal påstigande/mil är på samma nivå efter april som
samma period föregående år.

Ökning
med 1 %

-1,6 %

Resandestatistiken visar på en minskning av resandet inom
samtliga trafikslag förutom Krösatågen där det ökat med
nästan 4 procent tom april.

Antal
påstigande/mil
Antal resor

Fortsatta analyser av resandet på linjenivå inom
regionbussarna och stadstrafiken samt analyser av
försäljningen på produktnivå pågår. Marknadsandelen
jämfört med bilåkande har dock ökat.
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Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Ekonomi i balans
nämnd Trafik, infrastruktur
och miljö

0 tkr

Resultat
5 934 tkr

Analys
Länstrafiken (+5,5 mnkr)
Centrala anslag (+0,4 mnkr)

Länstrafiken (+5,5 mnkr)
Överskottet är i huvudsak en följd av obudgeterade utbetalningar av försäkringsersättningar.
Det är dock fortsatt underskott inom serviceresor vilket bedöms öka under året.
Årets biljettintäkter är något högt budgeterade som följd av tidigare bedömning att bidraget
för fritt resande för skolungdomar skulle finnas kvar. Viss osäkerhet finns om
budgettillskottet för seniorkortet, som började säljas i mars, kommer att täcka
intäktsbortfallet. Dessutom minskar resandet något överlag vilket ger lägre intäkter.
Under året har utbetalningar från försäkringbolag erhållits på totalt ca 11 mnkr för följdskador
i samband med en tågolycka som inträffade 2017. Tillsammans med höga vitesbelopp från
entreprenörer bidrar detta till en positiv budgetavvikelse på intäktssidan.
På kostnadssidan finns underskott för Krösatågen samt för eftersläpande banavgifter från
2018. Utöver detta påverkas kostnaderna av viss ersättningstrafik i början av året.
Inom Serviceresor är det fortsatt höga kostnader för färdtjänst och sjukresor p g a ökat resande
och dyrare trafikavtal fr o m september förra året. Detta vägs till viss del upp av höga intäkter
för viten från entreprenörer inom Serviceresor.
I utfallet ingår nedlagda kostnader om ca 2,1 mnkr för projekt avseende nytt biljettsystem och
teknikhus. Kostnaderna består av regioninterna konsultkostnader som kommer att täckas via
tilläggsbudget inför delårsbokslutet i augusti.
Centrala anslag (+0,4 mnkr)
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och avgift för deltagande i
nätverk. Här redovisas även nämndens egna kostnader i form av arvoden, resor, konferenser
m m. Ett visst överskott finns för projektmedel och ett litet underskott för nämndens egna
kostnader.
Mätetal

Målvärde

Prognos
nämnd Trafik, infrastruktur
och miljö

0 tkr
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Resultat
-6 000 tkr

Analys
Länstrafiken (-6,5 mnkr)
Centrala anslag (+ 0,5 mnkr)
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Länstrafiken (-6,5 mnkr)
Intäkterna i form av engångsersättningar (försäkringsersättningar) har förbättrat resultatet
tillfälligt det första tertialet. Dessa har kunnat kompensera för den underliggande obalansen på
ett sätt som sannolikt inte består under resterande del av året.
Det prognosticerade underskottet kommer från servicereseverksamheten. I slutet av förra året
och i inledningen av innevarande år framgår det tydligt att kostnaderna för serviceresorna
ökar kraftigt. Orsakerna är att antalet resor ökar, vilket är en följd av att det är fler som fått
färdtjänsttillstånd samt dessutom att kostnaderna har ökat efter att nytt trafikavtal trätt i kraft.
Inom serviceresor behöver antingen budgetmedel skjutas till alternativt andra åtgärder vidtas.
Detta arbete måste göras inför budget 2020. Inom regionbusstrafiken kommer kostnaderna för
förstärkningstrafik att analyseras.
Centrala anslag (+ 0,5 mnkr)
Resultatet för helåret 2019 beror på vilka nya projektsatsningar som kommer att beslutas
under året. I dagsläget är detta svårt att bedöma, men ett mindre överskott känns sannolikt
med tanke på utfallet hittills i år. För nämndens egna kostnader förväntas balans för helåret.
Framgångsfaktorer:
Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Kostnad per
resenär - km
(serviceresor)

Inte öka
mer än
index
20,04
kr/km

21,4
kr/km

Målvärdet 2019 är det faktiska utfallet 2018 uppräknat
med index 3 %. Det tidigare redovisade resultatet var
rensat från index men nu redovisas mätetalet i löpande
priser. Utfallet i löpande pris 2018 var 19,46 kr/km. Utfallet
är nu högre, 21,40 kr/km. En förklaring är en
indexuppräkning av ersättningarna men den främsta
förklaringen är att det är sådan stor resandeökning så att
fordon som är avsedda att användas mer sällan och vid
"toppar", nu används regelmässigt. Dessa fordon har en
betydligt högre kostnad. En annan förklaring är att det från
september förra året skrevs nya avtal i Jönköpingsområdet.
De avtalen är dyrare än de tidigare.

60 %

57 %

Skattesubventionsgraden är lägre i första tertialet jämfört
med föregående första tertial. Den största anledningen är
intäkterna från försäkringsersättningarna för följskador
som kommit under perioden samt höga vitesbelopp vilka
bokförs som intäkter. Utan försäkringsersättningen hade
skattesubventionsgraden legat på 60% vilket kan jämföras
med 62% tertial 1 2018 och 64% tertial 1 2017%.

Skattesubventions
-grad - allmän
trafik
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:
Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i
arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter,
liksom utvecklingen inom hälsocafé. Verksamheten
pågår med fler lärcaféer och levande bibliotek.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Höja den etiska kompetensen hos medarbetare
och förtroendevalda

Etikrådet arbetar för att höja den etiska
kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda
genom återkommande utbildningar.

Främja samtal och etisk reflektion i planering,
beslut och daglig verksamhet

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom
återkommande utbildning, stöd till etikombuden,
debatt i personaltidningen Pulsen och spridning av
nyheter på webben.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt via olika former av utbildning, men
också genom att besvara inkomna frågor från
verksamheten och via etiska riktlinjer.

Arbete med prioriteringar i vården

Etikrådet planerar att ägna en av lunchsamlingarna
hösten 2019 åt ämnet prioriteringar i vården.
Målgruppen är medarbetare och förtroendevalda.

Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel patienter som fått
en medicinsk bedömning i
primärvården inom tre dagar.

90 %

81 %

Målet att 90 procent av genomförda
medicinska bedömningar vid
vårdgarantibesök i primärvård ska ske inom 3
dagar uppnås inte under perioden. För
aktuella yrkesgrupper (legitimerade) finns en
variation mellan 42-86,5 procent vad gäller
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
måluppfyllelsen där resultatet för läkare
ligger på 86,5 procent. Den förstärkta
vårdgarantin innebär en omställning till nya
arbetssätt vilket tar tid och skall has i åtanke
vid värdering av resultat.

Faktisk väntetid till första
besök i specialiserad vård

80 %

75 %

Målet att 80 procent av de första besöken i
specialiserad vård ska genomföras inom 60
dagar uppnås inte för perioden med undantag
för verksamhetsområde psykiatri,
rehabilitering och diagnostik. En viss
förbättring ses dock vid jämförelse mot
föregående månad vad gäller såväl medicinsk
som kirurgisk vård. Inom medicinsk vård är
det främst inom område hudsjukdomar som
målet inte nås men även inom område allergi,
neurologi, reumatologi samt hjärtsjukvård nås
inta aktuella mål. Ökat remissinflöde inom
område hudsjukdomar samt läkarbrist anges
som huvudorsak.
Läkarrekrytering, arbete med kapacitets- och
produktionsstyrning är exempel på pågående
aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet.
Följsamhet till registreringsrutiner, underhåll
av väntelistor är andra exempel på åtgärder
för en god tillgänglighet.

Faktisk väntetid till
operation/åtgärd inom
specialiserad vård

80 %

70 %

Målet att 80 procent av patienterna ska få tid
till operation, undersökning inom 60 dagar
uppnås inte. Resultatet är lägre än
motsvarande period föregående år och den
största försämringen finns inom utprovning
av hörapparat vilket påverkar totalen mycket
då detta område motsvarar cirka 15 procent
av alla genomförda behandlingar. Försämrat
utfall finns dock inom flertalet områden.
Inom verksamhetsområde medicin uppgår
tillgängligheten för åtgärd/behandling under
perioden till 88 procent (föregående år
samma period 96 procent).

Genomförda återbesök
inom medicinskt måldatum

90 %
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78 %

Totalt sett ett oförändrat resultat i jämförelse
med motsvarande period föregående år, dvs
målet för genomförda återbesök inom
medicinskt måldatum uppnås inte. Avser
verksamhetsområde kirurgi samt medicin.
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering
når uppsatta mål. Aktiviteter i form av
kapacitets- och produktionsplanering,
utbildningsinsatser samt arbete med
förändrade arbetsrutiner är exempel på
åtgärder som pågår för att förbättra
resultatet. Som tidigare är noggrannhet vid
planering, följsamhet till registrerings- och
dokumentationsrutiner samt underhåll av
väntelistor angeläget för att kunna visa ett
25(57)

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
korrekt resultat som möjligt.

Tid till ambulans - andel
prio 1 larm inom 20 minuter

80 %

72 %

Andelen prioritet 1 larm för april månad följer
mars månad. Siffrorna för Aneby och Mullsjö
kommun är markant lägre och påverkar
siffrorna för länet som helhet.
Aneby och Mullsjö ambulans är planerad att
starta 2 september 2019.

Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning
fortsätter. Respektive sjukvårdsdirektör beslutar om
vilka verksamheter som ska starta upp KPS-arbetet
och prioriterar införandeordning. Ett webbstöd som
består av en praktisk vägledning för kliniker och
verksamheter som vill komma igång med KPS är
framtaget.

Uppdrag/mål:
Närakuter
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med närakuter

Namnbyte Från den 1 november 2018 benämns alla
vårdcentralers akuta verksamhet, Närakut. Varje
enskild vårdcentral bedriver närakut dagtid vardagar
kl. 8-17. På kvällar kl. 17-22 och helger kl. 10-22
bemannar vårdcentralerna de tre gemensamma
närakuterna (fd. Jourcentral). Vårdcentralerna
bemannar i proportion till hur många av
vårdcentralens invånare som besökt mottagningen.
Flytt av gemensam Närakut Den gemensamma
Närakuten i Jönköping flyttade från Hälsans
vårdcentrum till Ortopedmottagningens lokaler på
Länssjukhuset Ryhov den 1 november 2018.
Besöksstatistik följs månatligen. Statistiken visar inte
på någon generell ökning av besöken till närakuten
belägen på Ryhov ej heller på de övriga
gemensamma närakuterna.
Organisation och ansvarsfördelning Region
Jönköpings län har den 1 januari tillsatt tre
samordnare, en för varje gemensam Närakut, med
ansvar för bl.a. gemensamma arbetssätt och rutiner i
syfte att säkerställa god och jämlik hälsa för länets
invånare.
Sammantaget har arbetet med namnbyte och flytt
av närakuten i Jönköping generellt löpt väl.
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Uppdrag/mål:
Fast vårdkontakt
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt

Personer med behov av samordnade insatser i
samband med utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård erbjuda fast vårdkontakt (vårdsamordnare
på vårdcentral). Möjlighet finns till fortsatt kontakt,
så länge behov finns. Samordnad planering (SIP)
genomförs. Stort fokus och satsning på arbetet med
patientkontrakt.

Uppdrag/mål:
Mobila närsjukvårdsteam
Aktiviteter

Analys

Arbete med mobila tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna
tillsammans med vårdcentralerna, kommunerna och
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) pågår.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Arbete pågår med fortsatt utveckling av vårdens ITstöd i Region Jönköpings län, i samverkan i sydöstra
sjukvårdsregion och i samverkan nationellt.
Uppgraderingar av olika system pågår. Under våren
har e-frikort driftsatts och digitala vårdbesök testas
via Cosmic e-visit.

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i Sverige
på digitala tjänster och stödsystem

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli
bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas
in i arbetet om framtidens hälso- och sjukvård. En
workshop är genomförd.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av lärcaféer

Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och
etableras med noder i Jönköping, Värnamo och Eksjö

Uppdrag/mål:
Plan för framtidens hälso- och sjukvård
Aktiviteter

Analys

Utveckla den nära vården

Arbete med att utveckla framtidens hälso- och
sjukvård och den nära vården har påbörjats.
Workshopar är genomförda i sjukvårdens
ledningsgrupp, samt med politiker,
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Aktiviteter

Analys
patientrepresentanter, förtroende valda och
tjänstemän i maj.

Framgångsfaktorer:
Jämlik hälsa och vård
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Diplomeringar genomförs kontinuerligt.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Hälsoskolor genomförs regelbundet, utifrån de
behov som finns.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans
med kommuner

Samordnade insatser genom ledningssystemet för
samverkan. Projektet pågår under 2019 med
Gislaveds, Jönköpings, Vetlanda och Nässjö kommun
som samverkansparter.

Framgångsfaktorer:
Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med inrättande av ett
Barnskyddsteam

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med
framtagande av rutiner och arbetssätt pågår.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam
fortsätter. Analys av kontaktytor i ett
hemsjukvårdsteam centralt i Jönköpings kommun
pågår för att undersöka vilka gemensamma
arbetssätt som är mest effektiva.
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Uppdrag/mål:
Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Arbetet med fokus på hjärtsvikt har fortsatt under
våren, även påbörjat arbetet med diabetes och
astma/KOL. Koppling sker till arbetet med
patientkontrakt. Lärcafé för Hjärtsvikt har startat
upp.

Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Arbete för att förbättra äldres psykiska hälsa

Arbete pågår tillsammans med kommunerna i
strategigrupp äldre. Medel finns avsatta, men person
på kommunal utveckling har precis slutat och man
inväntar rekrytering.

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:
God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Specialisttandvården:
Antal remisspatienter som
väntat mer än 60 dagar

0

1 043

Käkkirurgiska kliniken har idag en kötid på
ca 3 månader. Inom bettfysiologi är det 6-8
månader kötid .Ortodontiklinikerna arbetar
tillsammans med allmäntandvården för att få
ett effektivt omhändertagande på länets tre
kliniker. Idag är väntetiden ca 24 månader
och detta är inte tillfredställande. Utbildning
av egenfinansierade ortodontister pågår,
vilket på sikt kommer att förbättra
tillgängligheten. Övrig specialistbehandling
(förutom protetik som har ca 15 månaders
kötid) sker utan väntetid för patienten.

Allmäntandvård: Andel
revisionspatienter i tid till
undersökning och behandling,
Folktandvården

90 %

76 %

14 kliniker inom allmäntandvård har en
tillgänglighet på 90 procent eller mer
6 kliniker inom allmäntandvård har en
tillgänglighet inom 70-89 procent.
6 kliniker inom allmäntandvården har en
tillgänglighet lägre än 70 procent.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50 %

47 %

Inom den uppsökande verksamheten har
47 % fått munhälsobedömning utförd, vilket
är samma värde som förra året.

50 %

35 %

Den nödvändiga tandvården utförs av både
Folktandvården och privata vårdgivare. Totalt
har 35 % fått nödvändig tandvård, vilket är en
ökning från föregående år som då var 26 %.
Anledningen till ökningen av den nödvändiga
tandvården är en privat vårdgivare som åker
till många av länets vårdenheter och utför
förebyggande tandvård till de boende. Av de
som fått nödvändig tandvård utförd har
Folktandvården behandlat 58 % och privata
vårdgivare 42 %.

Täckningsgrad för den
uppsökande verksamheten
(munhälsobedömningar)
Andel berättigade till
nödvändig tandvård som fått
den utförd

Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:
Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i
samverkan med kommunerna via ledningssystemet
för samverkan.

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen
finns på utvecklingswebben.

Utvärdering av hälsosamtal

Arbetsgrupp bildad, handlingsplan upprättad och
arbetet med utvärderingen är påbörjat.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Går enligt årshjul för bidragsgivning.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet

Uppföljningsbesök görs maj/juni
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Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där
behandlingsplattformen Stöd och behandling ingår.
Fysiska mötesplatser såsom hälsocafé och
självhjälpsgrupper sprids i länet.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer
likt hjärtats hus i länet

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö
och Värnamo. Planering för uppstart i Tranås
december 2019/januari 2020. Utvecklingssatsning
pågår för att få fler ledare till lärcafé och
självhjälpsgrupper. Just nu finns det ca 50 personer i
levande bibliotek och peers (personer med egen
erfarenhet).

Uppdrag/mål:
Rehabilitering - återgång i arbete
Aktiviteter

Analys

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

10 av 13 kommuner jobbar med modellen.

Naturunderstödd grön rehabilitering

Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet
efter sommaren - med fokus på att kunna erbjuda
Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att
förebygga psykisk ohälsa.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Ännu oklart hur tillvägagångssättet ska vara.

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Aktiviteter

Analys

Översyn samordningsförbund

Planering pågår.

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Aktiviteter

Analys

Gemensam handlingsplan för hälsa

Ett arbete tillsammans med kommunerna att ta fram
en gemensam handlingsplan och gemensamma
indikatorer är ännu ej påbörjat.
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Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:
Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Mätetal
Vårdprevention

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

74 %

Definition:
"Andel riskpatienter som efter bedömning i
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd
(inom fall, nutrition och trycksår)"
Andelen riskbedömningar sjunker. Det
betyder inte att arbetet med att förebygga
trycksår, undernäring och fall avstannar.
Analys görs i verksamheterna kring
resultaten.

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet fortsätter enligt plan.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och
publicerad.

Genomför patientsäkerhetsronder

Ronderna genomförs som planerat, utvärdering av
arbetssätt sker kontinuerligt.

Patientsäkerhetsdialoger

Patientsäkerhetdialogerna planeras till hösten 2019.

Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska
fokusområden

Ej påbörjat
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Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:
Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Utveckling av kunskapsstyrning pågår nationellt, i
sydöstra sjukvårdsregionen och i
Tillsammanssatsningen lokalt i Region Jönköpings
län. Planerade insatser för nationella
programområden och samverkansgrupper är
framtagna och beslutade för 2019. På
sjukvårdsregional och lokal nivå är inriktningen att
bemanna och arbeta med de insatser som
identifierats.

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer
med det nationella kliniska kunskapsstödet som ska
ingå i den nya vårdgivarwebben.
De nationella programområdena har fått styr- och
ledningsansvar för sina ämnesområden i Nationella
kliniska kunskapsstöd (NKK). NKK:s ämnesgrupper
ska integreras med respektive programområde.

Praktisk användning av nationella
kvalitetsregister.

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och
sjukvård. Register centrum sydost (RCSO) har som
komplement till det nationella uppdraget fått ett
uppdrag att stödja huvudmännen i
kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i
sjukvårdsregionen.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Ta fram och implementera riktlinje för utredning
och uppföljning vid demenssjukdomar

Överenskommelse framtagen. Lokala workshopar
genomförda i två av tre länsdelar. Planering för den
sista pågår.

Uppdrag/mål:
Utreda lokala sjukhusledningar
Aktiviteter

Analys

Utredning av lokala sjukhusledningar

Arbetet har startat med samtal med
verksamhetschefer på de tre sjukhusen. Samtalen
har genomförts vid fyra tillfällen och en
sammanställning av vad som kom fram pågår.
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Uppdrag/mål:
Alternativ till våld (ATV)
Aktiviteter

Analys

Planering för fortsatt arbete med ATV för
våldsutsatta

Utvärderingen har genomförts. En plan håller på att
tas fram för arbete över hela länet.

Uppdrag/mål:
Funktionshinderområdet
Aktiviteter

Analys

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik
vård/hälsa

Ej påbörjat. Fokus på samverkan med kommunerna
för tillfället.

Samverkan med länets kommuner och
föreningsliv inom funktionshinderområdet.

Sakkunniga inom funktionsnedsättning bokar in
möten med strategigrupperna i ledningssystemet för
samverkan med kommunerna.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Åtgärder för att minska polyfarmaci.

Handlingsplan äldre och läkemedel har tagits fram.
Fortsatt arbete pågår med olämpliga läkemedel. Vid
insättning av antidepressiva, analgetika,
sömnmedicinering samt protonpumpshämmare ska
man ta ställning till när omprövning ska ske.

Läkemedelsbehandling på rätt indikation

Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller
nationella riktlinjer.

Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet. Efterfrågan på
influensavaccin har varit hög från såväl riskgrupper
som vårdpersonal. Nyanlända erbjuds, och kommer,
i hög utsträckning på hälsokontroller där
kompletterande vaccination erbjuds.

Samlat vaccinationspaket för länets 70-åringar och
äldre har beretts för beslut under 2018

Finansieringsfrågan är ännu inte löst. Nämnd för
folkhälsa och sjukvård har återremitterat frågan för
komplettering.

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård.
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Framgångsfaktorer:
Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Genomförs genom Strategigrupp barn

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Tillsammans med länets kommuner drivs flera
aktiviter och projekt, arbetet utgår från statliga
satsningar och de krav på prestation som funnits
tidigare år. Kraven har varierat mellan åren.
Samordnas och leds i berörd strategigrupp.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Äldre
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Arbete i Strategigrupp äldre pågår enligt
handlingsplan. Länsgrupper i samverkan med
uppdrag inom de prioriterade områdena som tex
demens, palliativ vård, trygg, säker och nära vård,
förebyggande och främjande är välfungerande.
Länsgrupp äldres psykiska ohälsa är under planering
och uppstart.

Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för strategi för eHälsa

En handlingsplan är framtagen tillsammans med
kommunerna och godkänd i ehälsorådet.
Handlingsplanen är vidarebefordrad till ReKo för
beslut. Under hösten påbörjas arbete i samverkan
med strategigrupperna.
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Framgångsfaktorer:
God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp,
samt i arbetet med det nationella, regionala och
lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Införandeprojektet avslutat. Standardiserade
vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det ordinarie
arbetssättet.
Cancervården fortsätter med processorienterat
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. Går nu
in i utvecklingsfas. Mål att följa inom området
Cancervård är de nationella målen för år 2020
gällande SVF:
- 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos ska
ha utretts via SVF
- 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart inom
fastställd ledtid

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom respektive klinik.
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Verksamhetsstatistik
Specialiserad somatisk vård
Tertial 1 2019
Egenproducerad vård (inkl såld vård)
Antal disponibla vårdplatser
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Genomsnittlig DRG * vikt/vårdtillfälle
Medelvårdtid, dagar
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

Tertial 1 2018

Förändring

609
60 868
16 792
0,88
3,6
126 950
119 875

632
63 406
16 893
0,90
3,8
127 831
118 488

1 662

1 670

-8

616

657

-41

Antal läkarbesök

6 305

6 302

3

Antal besök annan personalkategori

3 590

3 708

-118

Vårdtid i dagar

6 806

6 902

-96

Antal vårdtillfällen

1 715

1 908

-193

17 644

16 182

1 462

3 012

2 754

258

66 013
17 891
138 289
119 297

68 639
18 144
137 711
117 534

-2 626
-253
578
1 763

Varav såld vård
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen

-23
-2 538
-101
-0,02
-0,1
-881
1 387

Köpt vård

Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori
Länets konsumtion
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

Inom den specialiserade somatiska vården sker en liten ökning av antalet besök till läkare och
annan personalkategori av länets invånare. Ökningen av besök hos läkare förklaras av att det
köpts fler besök då den egenproducerade volymen minskar något.
Inom slutenvården minskar antalet vårdtillfällen och antalet vårddagar jämfört med samma
period 2018. Antalet disponibla vårdplatser minskar också jämfört med samma period men
jämfört med slutet av 2018 har antalet disponibla vårdplatser ökat med cirka 10 stycken, bland
annat på medicin/ geriatriken i Eksjö.
Specialiserad psykiatrisk vård
Egenproducerad vård inkl såld vård
Antal disponibla vårdplatser
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Medelvårdtid, dagar
Antal läkarbesök
Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

Tertial 1 2019
126
13 165
1 430
9,2
10 913

Tertial 1 2018
136
14 406
1 358
10,6
8 973

Förändring
-10
-1 241
72
-1,4
1 940
37(57)

Antal besök annan personalkategori

39 209

38 074

1 135

Varav såld vård
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

599
117
497
781

590
114
450
779

9
3
47
2

Köpt vård
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

3 833
137
51
38

4 060
147
42
106

-227
-10
9
-68

Länets konsumtion
Vårdtid i dagar
Antal vårdtillfällen
Antal läkarbesök
Antal besök annan personalkategori

16 399
1 450
10 467
38 466

17 876
1 391
8 565
37 401

-1 477
59
1 902
1 065

Inom den psykiatriska vården sker en relativt kraftig ökning inom öppenvården där
läkarbesöken ökar med över 20 procent. Samtidigt minskar slutenvården där antalet
disponibla vårdplatser har minskat med tio stycken och vårdtiden mätt i dagar också minskar.
Däremot ökar antalet vårdtillfällen något.
Primärvård
Tertial 1 2019

Tertial 1 2018

Förändring

Allmänläkarvård
Antal besök, läkare
- varav jourcentralsbesök
- varav hembesök
- varav såld vård
-varav distansbesök utomlänare
-varav distansbesök länsbor

302 044
9 178
2 509
153 352
149 636
4 112

287 526
9 472
1 670
137 375
133 284
3 382

14 518
-294
839
15 977
16 352
730

Sjuksköterskevård
Antal besök dsk/ssk/usk 3)

101 636

98 073

3 563

Barnhälsovård
Antal besök, läkare
Antal besök, dsk/ssk

6 432
22 689

6 430
23 648

2
-959

Mödrahälsovård
Antal besök, läkare
Antal besök barnmorska

963
19 710

1 010
19 517

-47
193

Sjukgymnastikmottagning
Antal besök, sjukgymnast
Antal besök, annan personalkategori 1)

57 776
2 185

61 833
2 266

-4 057
-81
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Arbetsterapimottagning
Antal besök, arbetsterapeut
Antal besök, annan personalkategori 1)

9 413
0

7 823
0

1 590
0

Övriga verksamheter
Antal besök läkare
Antal besök, annan personalkategori 2)

83
42 936

90
36 934

-7
6 002

8 462

2 392

6 070

Summa producerade läkarbesök i länet
Summa producerade övriga besök i länet

309 522
256 345

295 056
250 094

14 466
6 251

Varav såld vård
Antal besök, läkare
Antal besök, annan personalkategori

153 352
8 462

137 375
2 392

15 977
6 070

Köpt vård
Antal besök, läkare
Antal besök, annan personalkategori

2 636
32 345

2 463
28 378

173
3 967

Länets konsumtion
Antal besök, läkare
Antal besök, annan personalkategori

158 806
280 228

160 144
276 080

-1 338
4 148

- varav såld vård övriga besök

1) inkl gruppbesök
2) ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gyn.hälsokontroller (Förkortningar: dsk - distriktsköterska, ssk - sjuksköterska, usk - undersköterska)
3) från och med 2018 exkluderas medicinsk service utförd av annan personalkategori

Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården. Av alla
läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen
som sker i primärvård 64 procent.
Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka men inte i samma takt som tidigare. Det är
fortsatt de digitala läkarbesöken som står för ökningen och det är framförallt invånare från
andra län som använder dessa. Länets invånare ökar också användningen av digitala besök
och under perioden januari till april i år var 2,6 procent (jan-april 2018, 2,1 %) av
läkarbesöken av länets invånare distansbesök.
Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (2,5 %). Även för dessa
besök förklaras ökningen av att utomlänspatienter har haft fler besök. Länets invånare ökar
också besöken men detta sker främst genom köpt vård.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:
Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en Life
Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal
vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård
Under 2018 tog Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra
sjukvårdsregionen fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram ett
strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen.
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka
kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje
månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar
vårdärenden av olika slag.
I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och
ehälsotjänster.
Framgångsfaktorer:
Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Arbetet pågår - nu men fokus på intranätets
regiongemensamma innehåll och ny startsida.
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Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:
Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans nämnd
Folkhälsa och sjukvård

0 tkr

-42 502 tkr

FS nämnden redovisar efter 4 månader en
negativ avvikelse mot budget på 42,5 miljoner
kronor. Det motsvarar 1,3 % i förhållande till
den periodiserade budgeten till och med
april.

Tabell: Avvikelse mot budget i miljoner kronor till och med april
Resultatområde

Utfall

Budget

Avvikelse

20 Privata vårdgivare

-18,7

-19,1

0,5

-9,8

-8,7

-1,1

27 Folktandvården

-82,8

-75,6

-7,3

30 Medicinsk vård

-945,7

-938,1

-7,6

31 Kirurgisk vård

-911,4

-885,1

-26,3

32 Psykiatri rehab o diagnostik

-341,2

-348,9

7,7

-2 309,6

-2 275,6

-34,1

-902,8

-894,3

-8,4

-3 212,4

-3 169,9

-42,5

21 Vårdcentralerna Bra Liv

Summa verksamhetsområde inkl privata
10 Regionens åtagande
Totalt

Verksamhetsområdena inklusive privata vårdgivare har en negativ budgetavvikelse på 34,1
miljoner kronor. Efter mars månad var det minus 13,3 miljoner och det innebär att april som
enskild månad har en negativ avvikelse mot budget på cirka 30 miljoner. Det är fortsatt
Kirurgisk vård som har ett stort underskott. Folktandvården har också ett relativt stort
underskott för april som främst förklaras av att budgeten har periodiserats om men för att
spegla ett så rättvist resultat som möjligt.
Inom regionens åtagande där bland annat riks- och regionsjukvården redovisas har en tidigare
positiv budgetavvikelse vänts till en negativ avvikelse i april. Orsaken är främst
Rikssjukvården som har ett underskott efter april månad på cirka 15 miljoner kronor medan
regionsjukvården har ett plus i förhållande till budget på drygt 5 miljoner kronor.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Prognos nämnd Folkhälsa
och sjukvård

0 tkr

-58 300 tkr

Årsprognosen 2019 för FS nämndens område
beräknas till minus 58,3 miljoner kronor,
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
vilket motsvarar 0,6 procent av
budgetomslutningen.

Tabell: Bokslut tidigare år samt prognos 2019, miljoner kronor. Nämnd Folkhälsa och sjukvård
Resultatområde/Verksamhetsområde

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Bokslut
2018

Prognos
2019

8,6

7,2

7,9

3,5

-7,7

-26,6

-25,3

-5,4

27 Folktandvården

5,2

7,7

-16,7

-8,5

30 Medicinsk vård

-46,7

-10,0

17,5

2,0

31 Kirurgisk vård

-78,0

-56,6

-62,7

-60,0

16,9

-15,0

-24,9

5,7

-101,8

-93,3

-104,3

-62,7

63,6

42,0

-66,7

4,4

-38,2

-51,3

-171,0

-58,3

20 Privata vårdgivare
21 Vårdcentralerna Bra Liv

32 Psykiatri rehab o diagnostik
Summa verksamhetsområde inkl
privata
10 Regionens åtagande
Totalt FS nämnd

Årsprognosen är betydligt bättre än en rak framskrivning av resultatet efter april månad som
skulle indikera ett underskott på cirka 125 miljoner kronor. Orsaken till att prognosen är bättre
är dels förväntade effekter av olika åtgärdsplaner för en ekonomi i balans dels förväntade
rabatter på läkemedelssidan.
Prognosen för 2019 innebär en förbättring på över 100 miljoner jämfört med bokslut 2018.
Förbättringen syns framförallt centralt/regionens åtagande men även inom
verksamhetsområdena.
Verksamhetsområdenas samlade prognos är minus 62,7 miljoner kronor. Det är en förbättring
jämfört med 2018. Förbättring finns främst inom Psykiatri, rehabilitering och diagnostik,
Folktandvården och Bra Liv. Fortsatt stort underskott inom Kirurgisk vård.
Centralt/Regionens åtagande beräknas gå plus 4,4 miljoner 2019. Bakom resultatet finns både
plus och minusposter. På plussidan finns bland annat regionsjukvården (+12 mnkr) och
läkemedel (+43 mnkr). Läkemedel är till viss del tillfälligt då kompensation kommer att ges
under året till verksamhetsområdena. På minussidan finns rikssjukvården inklusive psykiatri
som beräknas gå minus 50 miljoner 2019.
Uppdrag/mål:
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
Aktiviteter

Analys

Se över den ekonomiska styrmodellen för köpt
och såld vård

Arbetet kommer att påbörjas under maj månad.
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MEDARBETARE
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:
Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Höglandet är certifierade Vård- och omsorgscollege sedan tidigare, under våren pågår
certifiering av övriga länet. Vård- och omsorgscollege sker i samverkan mellan arbetsgivare
och utbildningsanordnare. Vi erbjuder idag 70 sjuksköterskor att utbilda sig till
specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med utbildningsanordnare. Varje termin
startar nya grupper i det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor
(RIU). Programmet genomförs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll
och är en viktig del i kompetensutvecklingen.
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Under våren utarbetas målgruppsplaner utifrån identifierade kritiska målgrupper, syftet
är att analysera vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för
att uppfatta oss som en attraktiv arbetsgivare.
Den nystartade kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla
rekryteringsarbetet. Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens
mot verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Idag arbetar
enheten med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka
arbetsgivarvarumärket.
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Medarbetarsamtal

90 %

93 %

Målet uppnått. Fortsatt arbete med
påminnelse om att registrera i Heroma. Två
verksamhetsområden når delvis målet,
resterande når målet fullt ut.

Kompetensutvecklingsplan

90 %

87 %

Målet är delvis uppnått En förbättring jämfört
med senaste mätningen.

Aktiviteter

Analys

Utreda tjänstgöring nattetid, kvällar och helger

Utredningsuppdrag påbörjas i september.

Utveckla Nässjö utbildningscentrum

Sker genom Vårdcentralerna Bra liv.

Uppföljning av fördelning av
utbildningsanställningar för sjuksköterskor.

Fördelning av utbildningsanställningar för 70
sjuksköterskor är genomförd.

Utreda utökat behov av karriärtjänster

Utredningsuppdrag klart i juni månad.
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Aktiviteter

Analys

Utreda äldre medarbetares möjlighet att fortsätta
arbete

Utredningsuppdrag klart i september månad.

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Minskning av kostnaderna
för bemanningsföretag

-25 %

-30 %

Kostnaden för bemanningsföretag inom
Hälso- och sjukvården har minskat med
nästan 20 miljoner (30 %) jämfört med
samma period 2018. Från och med 2019 ingår
inte köpt distansgranskning i kostnaden för
bemanningsföretag och detta påverkar
jämförelsen mellan åren. I år har vi köpt
distansgranskning för cirka 5 miljoner och en
rättvis jämförelse ger då en
kostnadsminskning på knappt 15 miljoner
vilket motsvarar en minskning med 22 %.
Kostnaden minskar inom samtliga
verksamhetsområden.

Aktiviteter

Analys

Pröva arbetstidsmodeller i projektform

Projekt 80-10-10 pågår.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Personalhälsa sjukfrånvaro

5,8 %

5,4 %

Målet uppnått Två verksamhetsområden når
inte målet, ett når delvis målet och
resterande nio når målet.
Uppdelat på personalgrupp så är det en
ökning för bland annat specialistkompetenta
läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och
kuratorer medan t ex sjuksköterskor, STläkare, lednings-, teknisk-, service- och
administrativ personal minskat sin
sjukfrånvaro i förhållande till samma period
föregående år.

Aktiviteter

Analys

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är
heltid norm.

Arbete med heltid som norm fortsätter och det finns
en rutin som följs via Region Jönköpings läns
rekryteringsportal.

Kartläggning av löneläget

Genomförd november 2018.
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Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av likabehandling
Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande
värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är
även en konkurrensfördel.
Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier.
Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att
organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och
förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar
till diskussion om konkreta åtgärder.
På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer
motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ett exempel är
rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och
kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Översyn av chefers förväntningar och
förutsättningar

Insamling från nätverk för engagerat ledarskap och
återkoppling från regionledning.

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur många
årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad
och frånvaro.
I genomsnitt har regionen totalt ökat 104 faktiska årsarbetare under jan - apr 2019 jämfört med
samma period 2018. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. Ökningen av
anställda årsarbetare är 69 men eftersom frånvaron också har minskat med motsvarande 35
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare högre.
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till april 2019-2018
Årsarbetare
Ökning av tillsvidareanställda

99

Minskning av visstidsanställda

-44

Ökning av timavlönade

14

Summa förändring årsarbetare

69

Minskad sjukfrånvaro

29

Ökad FL/VAB

-9

Minskad övrig frånvaro

15

Summa minskning av frånvaro (fler i arbete)

35

Ökning av faktiska årsarbetare

104

Folktandvården, Utbildning och kultur, PKU samt Medicinsk vård har minskat något medan
övriga verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma period
föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar den interna
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fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Uppdelat på
personalgrupp så är det framförallt en minskning av kulturpersonal, tandsköterskor och
tandläkare. Störst ökning är det inom grupperna handläggare och administratörer och
specialistkompetenta läkare. Ökningen av handläggare och administratörer har framförallt skett
inom verksamhetsområdena Verksamhetsstöd och service, Regional utveckling och Kirurgisk
vård
Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens första
kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-apr 2019 uppdelat per
personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya
medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar förändringar i frånvaro
(sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete
och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde kolumnen visar förändringen i faktiska
årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans).
Personalgrupp

Faktiska årsarb Förändring
genomsnitt jan- årsarb jämfört
apr 2019
samma period
2018

Förändring
frånvaro årsarb
jämfört samma
period 2018

Förändring
faktiska årsarb
jämfört samma
period 2018

Administration vård

532

-6

-4

-3

AT-läkare och underläkare ej leg

137

0

3

-3

Biomedicinska analytiker m fl

247

7

-5

12

Handläggare och administratörer

732

41

-9

50

Kurator m fl

129

-5

2

-7

Kök och service

376

-12

-17

6

Ledningsarbete

416

6

-3

9

Psykologer

103

4

-1

5

Sjukgymnast/ arbetsterapeut

310

9

-1

10

2 215

14

-3

17

Specialistkompetent läkare

604

9

-11

20

ST-läkare och underläkare leg

285

-7

0

-6

83

9

3

6

Tandläkare

146

-4

3

-7

Tandsköterskor m fl

287

-4

4

-9

Sjuksköterskor

Tandhygienist

Teknisk personal och hantverkare

380

16

-3

19

1 284

10

6

3

Utbildning, fritid och kultur

245

-15

-3

-12

Övrig rehab och förebyggande arbete

117

-4

-1

-3

65

1

5

-4

8 693

69

-35

104

Undersköterska/Skötare m fl

Övrig vård- och omsorgsarbete
Summa

Den positiva trenden från slutet av 2018 fortsätter när det gäller kostnad för inhyrd personal.
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49
miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än
samma period 2018. Minskningen är fördelad på samtliga verksamhetsområden. Kostnaden
för inhyrd personal motsvarar hittills under 2019 ca 2,5 procent av personalkostnaderna.
Arbetet med att nå ett oberoende av hyrpersonal genom en stabil och varaktig bemanning med
egna medarbetare för den löpande verksamheten fortsätter och det är mycket positivt att en
del verksamheter har kunnat rekrytera läkare som tidigare jobbat som hyrläkare.
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Hållbar utveckling 2017-2020
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom
programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. Av de 17
mål/mätetal som för närvarande följs upp tertialvis, visar resultatet per april att 13 av målen
helt eller delvis uppnås.
Energi: inom energiområdet minskar regionens elförbrukning jämfört med föregående år och
den totala energianvändningen (värme + el) väntas minska till 163,1 kWh/m2, vilket dock är
något över målnivån för 2019 på 162,5 kWh/m2.
Tjänsteresor: från och med 2019 görs jämförelse mot motsvarande period 2017 (basår) med
målnivåer som anpassats därefter. För såväl privatbil som poolbil/hyrbil så ökar användningen
något, vilket innebär att minskningsmål för närvarande inte uppnås. Samtidigt uppvisar
tjänsteresandet med flyg en tydlig minskning, med 28 respektive 35 procent för inrikes- och
utrikesflyg.
Målet för en ökad andel miljöbilar har justeras så att det från och med 2019 speglar
prioriteringarna i Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon).
Resultatet uppgår nu till 60 procent, med fordon som successivt byts ut.
Matsvinn: målsättningar kring minskat matsvinn uppnås varken inom regionens restauranger
eller för patientmåltider, med ökningar i jämförelse med 2017. Vidare analys och
förbättringsåtgärder pågår.
Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller
andel svenskproducerat kött, mjölk och ägg och svenskodlad frukt och grönsaker. Första
tertialet 2019 uppvisar också en tydlig ökning i andelen ekologiska livsmedel, till en nivå i
närheten av årsmålet på 55 procent. Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller
andelen vegetariska portioner i regionens restauranger, med en ökning till närmare 19 procent
för perioden. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av de
vegetariska alternativen.

Vi är klimatsmarta
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

85,5
kWh/m2

83
kWh/m2

Totala värmeförbrukningen i nivå med 2018.
Prognos för den totala energianvändningen
för Region Jönköpings län är 163,1 kWh och
når inte fullt ut målvärdet på 162,5 kWh.

Levererad energi
elförbrukning

77
kWh/m2

80,1
kWh/m2

Elförbrukningen har sänkts från 80,6 kWh till
80,1 kWh från 2018. Prognosen för den totala
energianvändningen för Region Jönköpings
län är 163,1 kWh och når inte fullt ut
målvärdet på 162,5 kWh.

Aktiviteter

Analys

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-noll-

Tas med vid projektering av byggnader. Olika status
beroende på ny- eller ombyggnadsprojekt.
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Aktiviteter

Analys

energihus för levererad energi.
Energironder ska genomföras regelbundet enligt
fastställd plan i samtliga verksamheter i
organisationen.

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och
godkänd av miljöchefen. Den gäller fr o m 1/1-19.
Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med
att kommunicera ut den till chefer och personal.

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor, antal km
egen bil (privatbil)

-20 %

0,5 %

Total privatbilsanvändning i nivå med 2017,
med ökningar inom fem av elva
verksamhetsområden. Fortsatt analys och
åtgärder för att uppnå minskning.

Tjänsteresor, antal km
poolbil och hyrbil (korttid)

-10 %

0,2 %

Nyttjandet av poolbil/hyrbil i nivå med 2017.

Andel fordon som lever
upp till Region Jönköpings läns
drivmedelsstrategi

75 %

60 %

Vid inköp av nya bilar följs Region Jönköpings
läns drivmedelsstrategi. Bilarna byts ut
successivt.

Tjänsteresor, antal km
inrikesflyg

-15 %

-28 %

Resandet med inrikesflyg tydligt minskat
jämfört med tidigare år, med minskningar
inom de flesta verksamhetsområden.

Tjänsteresor, antal km
utrikesflyg

-10 %

-35 %

Resandet med utrikesflyg tydligt minskat
jämfört med tidigare år, med minskningar
inom de flesta verksamhetsområden.

Aktiviteter

Analys

Fordon ska köpas in i enlighet med
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna
strategi.

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd
drivmedelsstrategi.

Vi använder våra resurser klokt
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Matsvinn per
restaurangportion

-8 %

19,3 %

Ökningar i uppmätt matsvinn, både inom
sjukhus- och skolrestauranger. Arbete pågår
för att minska svinnet, med fokus på
menyplanering, inköp och översyn av rutiner.

Matsvinn per
patientportion

-8 %

48,5 %

Matsvinnet uppvisar minskning jämfört med
2018, men högre än jämförelseåret 2017.
Förbättringsarbete pågår.
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Aktiviteter

Analys

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta upp en
målsättning för att minska matsvinnet samt ge
förslag på åtgärder för att minska detta.

Regelbundna mätningar har påbörjats under året.

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel A- och B-klassade
byggmaterial vid om- och
nybyggnation.

80 %

72,3 %

Handlingsplan för att öka andelen A och Bklassade byggmaterial pågår.

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje
hand väljer vi ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel svenskproducerat
oberett kött, mjölk och ägg

93 %

96,6 %

Målet uppnås.

Andel svenskodlad frukt
och grönt

18 %

40,5 %

Målet uppnås.

Andel MSC-märkt fisk och
skaldjur

68 %

88,1 %

Målet uppnås.

55 %

54,4 %

Tydlig ökning under perioden, där vi närmar
oss målet på 55 procent för 2019.

95 %

94,7 %

Ökad andel under perioden, närmar sig
målnivå på 95 procent.

Andel ekologiska livsmedel
Andel kaffe, te och kakao
med sociala och etiska krav

Aktiviteter

Analys

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong

Detta arbetas med kontinuerligt.

Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra
restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel hälsofrämjande
fikautbud för
möten/konferens

20 %

27 %

Målet uppnås.

Andel vegetariska
portioner i regionens
restauranger

19 %

18,9 %

Andel vegetariskt ökar under perioden och
närmar sig mål. Arbete pågår för ett ännu
attraktivare vegetariskt utbud.
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EKONOMI, Region Jönköpings län
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Målvärde

Resultat
(budgetavvikelse)

Ekonomi i balans

0 tkr

319 073 tkr

Prognos

0 tkr

35 000 tkr

Mätetal

Delårsresultatet bättre än budget främst beroende på finansnettot
Efter första tertialet visar utfallet ett överskott på 430 miljoner kronor, vilket är 319 miljoner
kronor bättre än periodbudget. Verksamhetens nettokostnad visar 32 miljoner kronor bättre än
budget medan skatter, utjämning och generella statsbidrag är 19 miljoner kronor sämre än
budget. Det gör att verksamhetens resultat är drygt 12 miljoner kronor bättre än budget.
Den största förklaringen till tertialets positiva budgetavvikelse avser ändrad
redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597)
där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt värde) vid varje månadsbokslut ska visas
i resultatet. Till och med april ingår orealiserade värdehöjningar på 309 miljoner kronor mer
än budgeterat. Utöver dessa så visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än
budget beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på
skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget.

Årsprognosen bättre än budget
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 410 miljoner kronor vilket är 35
miljoner kronor högre än budgeten på 375 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring
jämfört med 2018 med 216 miljoner kronor. Då ingår skattehöjning på 50 öre, vilket gav cirka
388 miljoner kronor i ökade intäkter. I prognosen ingår riktade statsbidrag med 300 miljoner
kronor för kända överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka 80 miljoner
kronor högre än budget eftersom flera överenskommelser som skulle upphört nu fortsätter.
Alla dessa överenskommelser är inte klara, men prognosen bygger på samma inriktning som
2018. Det finns signaler om nya överenskommelser samt utökning av befintliga. Dessa är inte
medräknade i prognosen då överenskommelserna inte är klara avseende område, inriktning
eller krav.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 956 miljoner kronor vilket är 85 miljoner kronor
bättre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 11 445 miljoner kronor som
motsvarar 63 miljoner kronor sämre än budget. Verksamhetens resultat (resultatet före
finansnetto) beräknas därmed till 489 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än
budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 235 miljoner kronor, vilket är i nivå med
budget. Prognosen är satt enligt budget då det är den nivå som över tid förväntas nås.
Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 314 miljoner kronor vilket är 13
miljoner kronor bättre än budget.
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Prognostiserat resultat motsvarar 3,6 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna
överstiger resultatet exklusive avskrivningar med cirka 470 miljoner kronor.
Egenfinansieringsgraden blir då 63 procent, vilket är något bättre än budgeten på 58 procent.
Totalt för åren 2015-2019 beräknas investeringarna ha finansierats med egna medel med 200
miljoner kronors marginal.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
1:2018

Bokslut

2 493

766

2 595

-4 448

-13 072

-4 217

-12 634

-119

-377

-124

-374

-3 665

-10 956

85

-3 574

-10 413

3 024

9 071

-45

2 805

8 397

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

793

2 374

-18

758

2 267

Verksamhetens resultat

152

489

22

-12

251

Finansnetto tillgångar

383

235

0

85

180

-105

-314

13

-79

-238

430

410

35

-6

194

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Utfall
Tertial
1:2019

Prognos
2019

901

Avvikelse
årsbudget

2018

*2018 års värden är inte omräknade enligt ny princip för verkligt värde av finansiella placeringar

Verksamhetens nettokostnad bättre än budget
Nettokostnaden har för första tertialet ökat med 2,5 procent jämfört med samma period 2018.
Då ingår reavinst på fastighetsförsäljning med 27 miljoner kronor februari 2018. I år har
också de förväntade riktade statsbidragen redovisats från årets början, till skillnad från förra
året då de började redovisas först i augusti. Mer jämförbar nettokostnadsökning är 3,3 procent
Nettokostnaden beräknas för helåret bli 11,0 miljarder kronor, vilket är 85 miljoner kronor
lägre än budget. Nettokostnadsökningen blir då 5,2 procent att jämföra med den budgeterade
ökningen på 6,0 procent.
Intäktsökningen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör 7,3 procent. Då
ingår skattehöjning med 50 öre vilket motsvarar cirka 388 miljoner kronor. Justerat för
skattehöjningseffekten så är ökningen 3,7 procent.
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Tabell: Nämndsavvikelser (miljoner kronor)
Nämnd

Periodavvikelse
-43
-35
-8

Prognosavvikelse
-58
-66
+8

Kostnadsomslutning
-11 735
-9 781
-1 954

Avvikelse
i procent
-0,5
-0,7
0,4

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

+5
+3
+2

+4
+2
+2

-497
-450
-47

0,8
0,4
4,7

TIM
varav verksamhetsområde
varav centralt

+6
+6
0

-6
-7
+1

-1 485
-1 475
-10

-0,4
-0,4
4,8

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

+20
+11
+9

+19
0
+19

-2 931
-2 635
-296

0,7
0,0
6,6

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm

+44
+44
-2
+2

+128
+130
-4
+2

-57
-141
82
2

225,0
92,0
-4,3
-68,0

RF
Totalt

-1
+32

-2
+85

-17
-16 722

-10,5
0,5

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

Nämndernas budgetavvikelse per april samt prognos för helåret kommenteras ovan i avsnitten
Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.
Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens
ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens
övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del ännu ej utfördelad
budget på 42 miljoner kronor utifrån antagandet att motsvarande kostnadsprognos finns i
verksamheterna. Kostnader på 23 miljoner kronor över budget beräknas för
direktavskrivningar för lösutrustning i hus 37, D1 och OP/IVA Värnamo, detta är budgeterat i
investeringsramen. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 128 miljoner kronor
för 2019. Den största delen, 130 miljoner kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar
centralt. 52 miljoner kronor avser statsbidrag och överenskommelser som pågått under flera år
vilket täcker permanentade budgetutökningar i verksamheterna och 59 miljoner kronor avser
statsbidrag/överenskommelser som fortsatte 2019 trots tidigare besked om upphörande 2018.
Detta överskott kompenserar den negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och
sjukvård och gör att prognosen för verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv
budgetavvikelse på 85 miljoner kronor.
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Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning
De egna personalkostnaderna, beräknas öka med 4,4 procent. Avtalsökningen inklusive
helårseffekt från 2018 utgör 2,9 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 67
miljoner kronor högre än avtalsökningen.
Kostnaden för inhyrda läkare/tandläkare/sjuksköterskor uppgår efter första tertialet till 49
miljoner kronor inklusive distansbedömning diagnostik, vilket är 14 miljoner kronor lägre än
samma period 2018. Kostnaden har minskat inom samtliga områden. Kostnaden hittills för
distansbedömning diagnostik ligger på 5 miljoner kronor. Det definieras inte längre som en
hyrläkarkostnad som täcker personalbrist, men tas med för att göra jämförelsen relevant med
2018. Under första tertialet så fanns inga kostnader för hyrsjuksköterskor, vilket jämfört med
samma tid 2018 är en minskning med knappt 1 miljon kronor. Totala kostnaden 2018 för
hyrläkare/hyrsjuksköterskor inklusive distansbedömning diagnostik blev 185 miljoner kronor.

Läkemedelkostnaderna lägre än budget
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Region Jönköpings läns totala kostnadsutveckling för läkemedel är före återbäringar/rabatter
6,8 procent och ligger i nivå med rikets. Kostnadsutvecklingen för förmånsläkemedel är något
lägre än riket och kostnadsutvecklingen för rekvisitionsläkemedel är i nivå med riket. Region
Jönköpings län har däremot en något högre kostnadsutveckling för smittskydd jämfört med
riket. Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse, vilket främst förklaras av höga
återbäringar/rabatter.
Belopp i miljoner kronor
Läkemedel*
Beredningar/abonnemang
eget sjukhusapotek
Summa

Tertial 1
2019

Tertial 1
2018

Förändring %

Prognos
2019

Diff mot
budget

413,0

387,5

6,6

1 233,0

33,0

6,6

6,9

-3,6

20,0

0,0

419,6

394,4

6,4

1 253,0

33,0

* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive rabatter/återbäringar

Skatteintäkterna når inte budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 9 071 miljoner kronor 2019 vilket är 45 miljoner kronor
lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning
i maj.
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Generella statsbidrag och utjämning lägre än väntat men positivt ändå
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i miljoner kronor

Tertial 1
2019

Prognos
2019

Avvikelse
årsbudget

Tertial 1
2018

Bokslut
2018

Inkomstutjämning

579

1 736

16

561

1 683

Kostnadsutjämning

-113

-339

1

-108

-325

Regleringsbidrag/avgift

-23

-70

-12

-36

-108

Läkemedelsbidrag

335

999

-28

318

945

14

44

0

22

65

Livmoderhalsscreening

2

5

5

2

5

Långtidsarbetslösa

0

0

0

0

2

793

2 374

-18

758

2 267

Välfärdsmiljard flyktingar

Summa

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2019 ger regionen knappt 1 047 miljoner
kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen
kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 47
miljoner kronor för 2019 och 1 miljon kronor ytterligare för 2018 än vad som bedömdes i
bokslutet. Totala läkemedelsbidraget 2019 beräknas därmed till knappt 999 miljoner, vilket är
28 miljoner kronor lägre än budget. Regionen får behålla 60 procent av de erhållna rabatterna
vilket påverkar nettokostnaden positivt och ger ett budgetöverskott inom läkemedelsområdet
med 33 miljoner kronor, vilket framgår av läkemedelsavsnittet ovan.
Välfärdsmedlen 2019 är på totalt 2 500 miljoner kronor till regionerna. De består av 1 500
miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 53 miljoner
kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 000 miljoner
kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 44 miljoner kronor av dessa vilka
särredovisas i tabellen ovan.
Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors
hälsa får regionerna 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid
fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt
bidrag då det 2019 egentligen skulle ingå i regleringsbidraget/avgiften. Det är därför inte
budgeterat separat.

Finansnettot enligt budget i prognosen men stort överskott per april
Som nämnts i inledningen av ekonomiavsnittet så är den största förklaringen till tertialets
positiva budgetavvikelse en ändrad redovisningsprincip i nya lagen om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR 2018:597) där finansiella placeringars marknadsvärde (verkligt
värde) vid varje månadsbokslut ska visas i resultatet.
Till och med första tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 383 miljoner
kronor, vilket är 302 miljoner kronor bättre än budget. Till och med april ingår orealiserade
värdeökningar på 342 miljoner kronor i resultatet, vilket är 309 miljoner kronor mer än
periodbudget. I övrigt visar finansnettot på tillgångssidan 7 miljoner kronor sämre än budget
beroende på lägre ränteintäkter samt realiserade förluster. Finansiella kostnaderna på
skuldsidan (värdesäkring pensioner) visar 4 miljoner kronor bättre än budget.
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Utöver de orealiserade värdeökningarna ovan så har de finansiella tillgångarnas redovisade
värde ökat med ytterligare 488 miljoner kronor, till följd av den ändrade redovisningslagen.
Detta motsvarar det orealiserade värdet per 2018-12-31 och de ingår inte i periodens eller
årets prognosticerade resultat utan har ökat det egna kapitalet.
Finansnettot på tillgångssidan har även tidigare varit svårprognosticerat avseende händelser
mellan januari till december respektive år, men det påverkades då av mer förutsägbara räntor
och utdelningar samt realiserade vinster eller förluster som följde finanspolicyn.
Finanspolicyn har inte förändrats men nu ska även orealiserade förändringar mellan januari
till december påverka det redovisade finansnettot och därmed resultatet. Finansnettot är
försiktigt budgeterat utifrån det som i genomsnitt kan förväntas i avkastning över tid för de
avkastningsbara tillgångar som finns i dag.
På helår beräknas finansnettot för tillgångar uppgå till budgetens 235 miljoner kronor. Något
försök till annan prognos är inte möjlig att göra.
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
fyra månader till 6,0 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
första tertialet en kostnad på 105 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 314
miljoner kronor. Det är 13 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar nås inte i år men fortfarande över tid
Årets prognostiserade resultat på 410 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 787 miljoner kronor.
Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 1 256 miljoner kronor innebär det att resultatet är
469 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 63 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar
med 558 miljoner kronor, vilket motsvarar 58 procent. Totalt för åren 2015-2019 beräknas
investeringar ha finansierats med egna medel med 200 miljoner kronors marginal.
Bruttoinvesteringarna på 1 257 miljoner kronor är 81 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av
de beräknade investeringarna utgörs 2 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 800 miljoner kronor av byggnader samt 390 miljoner kronor av övriga
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier, bilar och tåg.
Utöver bruttoinvesteringarna så ingår försäljning av anläggningstillgångar samt ett erhållet
investeringsbidrag på drygt 1 miljon kronor.
Under årets första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 302 miljoner kronor.
Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar
Byggprojekt

Utbetalning 2019,
miljoner kronor

Hus D1 Ryhov

356

Hus 37 Eksjö

100

Elkraftförsörjning Ryhov

59

Råslätts VC/FTV

58
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OP/IVA Värnamo

44

Komponentutbyten

44

Solpaneler

27

MR Värnamo

25

Riddersbergs häststall

24

Segerstad svinhus/omklädningsrum

13

Infektionskliniken Ryhov

11

Bårhus Ryhov

9

ÖNH Höglandssjukhuset

8

Cykelparkeringar

8

MR 3 T Ryhov

6

Ekonomisk ställning – positiv soliditet som ökar
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 410 miljoner kronor
samt med ingående orealiserade värdeökningen på finansiella placeringar på 488 miljoner
kronor. Det innebär att soliditeten beräknas öka till 11,7 procent.
Tabell: Nyckeltal

Soliditet %
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Prognos
2019

Bokslut
2018

+11,7

+5,2

3,2

3,1

Balanskravsutredning
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen.
Det prognosticerade resultatet enligt blandmodellen beräknas bli +304 miljoner kronor. Här
ingår orealiserade vinster på värdepapper på 78 miljoner kronor, vilket inte ska inräknas i
balanskravsresultatet som då blir +226 miljoner kronor. Då Region Jönköpings län inte har
några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisningen påverkades tidigare mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar
och så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas
finansiella kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget
sedan 2013. För 2019 beräknas detta medföra en minskad avsättning med 32 miljoner kronor
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och ackumulerat en ökad avsättning med 74 miljoner kronor jämfört med om
genomsnittsmodell inte hade använts.
Redovisning av finansiella pensionsplaceringar har ändrats från och med 2019. Nu ingår dessa
placeringars verkliga värde på balansdagen i balansräkningen och förändringen av detta värde
under året påverkar resultatet. Justering till verkligt värde per 2018-12-31 har ökat
balansräkningens tillgångar och det egna kapitalet med 488 miljoner kronor, så det påverkar
således inte årets resultat men har ökat soliditeten. 2018 års värden i resultat- och
balansräkning har inte omräknats enligt ny princip.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018.

Region Jönköpings län, Delårsrapport RJL

57(57)

Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut

Prognos

Bokslut

per 2019-04-30

2019

2018

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

47,3

38,5

52,0

1. Mark och byggnader

11xx

3 819,9

4 276,6

3 640,5

2. Maskiner och inventarier

12xx

767,4

963,4

771,3

13xx

169,9

234,6

169,9

4 804,4

5 513,1

4 633,7

II. Materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

II. Fordringar

15xx-17xx

III. Kortfristiga placeringar

18xx

IV. Kassa och bank

19xx

58,5

59,3

58,8

917,9

855,7

881,5

6 459,5

6 110,5

5 734,6

533,1

514,2

586,5

7 969,0

7 539,7

7 261,4

12 773,5

13 052,9

11 895,1

I. Landstingskapital

622,4

622,4

429,0

II. Justering ingående Eget kapital pga verkligt värde

488,5

488,5

0,0

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital

III. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital

429,5

410,0

193,5

1 540,4

1 520,9

622,4

8 927,0

9 096,6

8 817,6

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Övriga avsättningar

223x

Summa Avsättningar

16,1

0,0

16,1

8 943,1

9 096,6

8 833,7

69,2

66,8

70,5

2 220,7

2 368,5

2 368,5

2 290,0

2 435,4

2 439,0

12 773,5

13 052,9

11 895,1

C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt
Pensionsåtagandeförändring
Borgensåtagande (motorvagnar m.m.)

0,0
0,0
74,4

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
2019T1
2019
budget 2018T1
2018
901,5
2 492,9
766,2
2 594,5
-4 448,0
-13 071,9
-4 217,1
-12 634,0
-118,8
-376,8
-123,5
-373,6

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-3 665,3

-10 955,8

85,2

-3 574,4

-10 413,1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämningssystem

3 023,7
793,1

9 071,2
2 373,8

-44,8
-18,2

2 805,1
757,7

8 396,6
2 267,4

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansnetto tillgångar
Finansnetto skulder (värdesäkring pensioner)
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

151,5

489,2

22,2

-11,6

250,9

382,7
-104,7

235,0
-314,2

0,0
12,8

84,5
-78,8

180,4
-237,9

429,5

410,0

35,0

-5,8

193,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

429,5

410,0

35,0

-5,8

193,5

Tertialutfall Prognosutfall

Finansiella nyckeltal
2019T1
2019
Likviditet
3,59
3,18
Soliditet fullfondering
12,1%
11,7%
Soliditet blandmodell
47,3%
Nettokostnad/skatt och generella statsbidrag
96,0%
95,7%
Resultat efter finansiella poster/skatter och generella statsbidrag
11,3%
3,6%
Nettkostnadsökning mot föregående år
2,5%
5,2%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar
3,3%
4,9%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår
7,1%
7,3%
Skatte- och generella statsbidragsökning mot fgår exkl skattehöjning
3,7%
Egenfinansieringsgrad investeringar
62,6%
Rörelsekapital miljoner kronor
5 748
5 171
Rörelsekapital exkl pensionsplaceringar miljoner kronor
495
59
Definitioner:
Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Tertialutfall Utfall
2018T1
2018

3,16
3,7%
100,3%
-0,2%

4 921
607

3,07
5,2%
45,2%
97,6%
1,8%
4,0%
4,2%
3,2%
69,2%
4 893
484

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 133

Årsredovisning 2018 – Samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2019/303
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet
2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet
3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet
Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar
och revisionsberättelser för år 2018 (bilagor). Frågan om
ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande
revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2018 för de tre
samordningsförbunden i länet
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-05-28 09:00-14:40

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-10
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RJL 2019/303

Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionfullmäktige

Årsredovisning 2018 och ansvarsfrihet för
Samordningsförbunden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet
för 2018 års verksamhet
2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2018
års verksamhet
3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2018
års verksamhet

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2018
(bilagor). Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2018.

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




Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Finnvedens Samordningsförbund
Höglandets Samordningsförbund

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

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2019/303

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10



Årsredovisningar och revisionsberättelser 2018 för de tre
samordningsförbunden i länet (bifogas).

Beslutet skickas till
Samordningsförbunden i länet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§94

Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251
Beslut
Nämnden
 Godkänner förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000
kronor.
Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov,
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna
är verksamhet, personal och patienter.
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta
synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny
utredning med följande motivering:
Då nuvarande förslag ligger på orimligt hög kostnad i
förhållande till nyttan yrkar vi på återremiss. För att se över
placeringen och infrastruktur för nya laddstationer så att
investeringskostnaderna minskar till en rimlig nivå i förhållande
till nyttan.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Anders Gustafsson (SD) och Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall
till Eva Nilssons förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Eva Nilssons förslag, beslutar nämnden att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Eva
Nilssons förslag om återremiss (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon
(KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Carl
Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S).
NEJ röstar följande ledamöter:
Anders Bengtsson (M), Anders Gustafsson (SD), Robert
Andersson (SD), Tommy Bengtsson (V) och Eva Nilsson (M).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 5-NEJ röster bifallit
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Marcus Eskdahl (S)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

2019-05-21 kl.08.30-12.10

Plats:

Regionens hus sal B

§84

Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000
kronor.
Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov,
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna
är verksamhet, personal och patienter.
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta
synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att information i ärendet lämnas på
nämnden.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-05-21 kl.08.30-12.10

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid:

2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 102

Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Remitterar ärendet för yttrande till nämnd för trafik,
infrastruktur och miljö, därefter åter till regionstyrelsen för
beslut.
Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov,
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna
är verksamhet, personal och patienter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund tillstyrker föreliggande förslag.
Malin Wengholm yrkar på en ändring i förslaget så att man får
fler el-platser till personal. Instämmer i övrigt i förslaget.
Ordföranden föreslår att förslaget behandlas i TIM och därefter
åter till arbetsutskottet. Medskick av fråga om det är tillräcklig
med laddstolpar för personalen. I ordförandes förslag instämmer
Malin Wengholm. Frågor om olika alternativ ställs och kommer
att besvaras vid regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid:
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-04-30, kl. 09:00-12:50
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2019-01-31
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RJL 2019/251

Regionfullmäktige

Ny laddinfrastruktur och nya
laddstationer
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna, som en del i hållbarhetsprogrammet 2017-2020, en satsning på
laddinfrastruktur och laddstationer till en maximal kostnad på
22 700 000 kronor.

Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska
placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt
Värnamo sjukhus. Målgrupperna är verksamhet, personal och patienter.

Information i ärendet
Regionstyrelsen beslutade 2016 (RJL2016/79) om utbyggnad av 10 laddstolpar i
anslutning till Region Jönköpings läns verksamheter i länets kommuner. En
fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur och laddstationer behandlades sedan i
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020.
Sammanlagt 96 laddpunkter (48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset
Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna är
verksamhet, personal och patienter. Fördelning av antal mellan sjukhus och olika
målgrupper redovisas i separat bilaga.
Verksamhetens bedömning av investeringen är att effekten i form av minskad
miljöbelastning är 5 på en skala från 1-5, vilket är största möjliga effekt.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
Presentation laddstolpar daterad 2019-01-10
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Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret - Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

NY LADDINFRASTRUKTUR OCH
NYA LADDSTATIONER
REGION JÖNKÖPINGS LÄN
2019-01-10

1
2019-01-11

Bakgrund
Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020
anger mål och inriktning för den klimatsmarta regionen till år 2020.
”Den klimatsmarta regionen innebär att våra verksamheter är
fossilbränslefria, har negativa utsläpp av koldioxid och är
klimatanpassade.”

Deltagare i arbetsgruppen:
• Tomas Calmviken, fastighetschef, Regionfastigheter
• Ulf Brengdahl Sjöberg, teknisk chef, Regionfastigheter
• Marina Sahlstedt, miljöingenjör, Regionfastigheter

• Jonas Milton, områdeschef, område Länstransporter
• Stefan Simmeborn, Miljösamordnare, Reseledare Hela RESAN, område Miljö
• Ulrika Ståhlkrantz, Sweco
2
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Omfattning utbyggnad av Laddinfrastruktur/ Laddstationer akutsjukhusen
Länssjukhuset Ryhov
48 laddpunkter (24 laddstolpar)
Höglandssjukhuset i Eksjö
28 laddpunkter (14 laddstolpar)

Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt
5 parkeringar, fördelning:
36 st verksamhetsbilar
6 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

Målgrupper:

Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt

48

• Verksamheter (poolbilar och verksamhetsbilar)

3 parkeringar, fördelning:
18 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal
28

• Patienter/Besökare/Personal
TOTALT AKUTSJUKHUS
96 laddpunkter (48 laddstolpar)
Utbyggnadsmöjlighet + 44 laddpkt
Fördelning:
66 st verksamhetsbilar (av totalt ca 103 st*)
14 st poolbilar
16 patienter/ besökare/ personal

20

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö
3
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Värnamo sjukhus
20 laddpunkter (10 laddstolpar)
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt
3 parkeringar, fördelning:
12 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
4 st patienter/ besökare/ personal

Förutsättningar
• Verksamhetsbilars laddpunkter fördelas på möjliga parkeringsområden utifrån
tillgänglighet/ avstånd från avdelning.
• Detaljerad placering av laddpunkter inom parkeringsområden föreslås väljas baserat på
samlokalisering av laddpunkter för olika funktioner samt läge.
• Befintliga laddpunkter utreds om de kan konverteras in i det nya systemet eller inte samt
konsekvenser.
• Verksamhetsbilar avser personbilar som är placerade på egenägda fastigheter.
• Lätta lastbilar, akutfordon och personbilar med gas som drivmedel omfattas inte.
• Verksamhetsbilar med el som drivmedel baseras på “Inventering verksamhetsbilar 2018”
utförd av RJL, Verksamhetsstöd och service, område miljö.

4
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Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Länssjukhuset Ryhov
Parkering västra sidan (N1)
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar)
10 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal

Parkering västra sidan (P3)
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
4 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter
Parkering västra sidan
20 st laddpunkter (motsv 10 laddstolpar)
10 st verksamhetsbilar
6 st poolbilar
4 st patienter/besökare/personal

M3 Framtida total kapacitet ca 16 st laddpunkter

T2
M2

M1

M1.1

Parkering västra sidan (M4)
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
4 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter

Länssjukhuset Ryhov
48 laddpunkter (24 laddstolpar)

Framtida total kapacitet ca 28 st laddpunkter

Utbyggnadsmöjlighet + 24 laddpkt
5 parkeringar, fördelning:
36 st verksamhetsbilar
6 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal
T1

transformatorstation

M1 markkabelskåp
Parkering östra sidan
10 st laddpunkter (motsv 5 laddstolpar)
8 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal
5
Framtida
total kapacitet ca 20 st laddpunkter
2019-01-11

M1

T1

parkeringsyta
Ledningsförläggning (linjen
redovisar ej anpassat läge)

Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet.
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet

Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Höglandssjukhuset i Eksjö
Framtida parkering (nuv. hus 02 och 15)
Framtida behov av laddpunkter kan bli aktuellt
för verksamhetsbilar efter det att
hus 02 och 15 rivs och ersätts av parkering
M1

T1

Parkering hus 37
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
0 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
4 st patienter/besökare/personal

Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter
Inkoppling på försörjninsgcentral (fastighetsel)
Stocksnäsparkeringen
16 st laddpunkter (motsv 8 laddstolpar)
10 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal
Framtida total kapacitet ca 20 st laddpunkter

T1

Höglandssjukhuset i Eksjö
28 laddpunkter (14 laddstolpar)
Utbyggnadsmöjlighet + 8 laddpkt
3 parkeringar, fördelning:
18 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
6 st patienter/ besökare/ personal

M2
Parkering hus 09
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar)
8 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal
Framtida total kapacitet ca 12 st laddpunkter
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transformatorstation

M1 markkabelskåp
parkeringsyta
Ledningsförläggning (linjen
redovisar ej anpassat läge)
Framtida kapacitet: transformatorstation dimensioneras för framtida kapacitet.
Gränssnitt efter transformatorstation (T). Tomrör mellan transformatorstation och
markkabelskåp samt lediga platser i markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet

Omfattning Laddinfrastruktur/ Laddstationer – Värnamo sjukhus
M1

Värnamo sjukhus
20 laddpunkter (10 laddstolpar)
Utbyggnadsmöjlighet + 12 laddpkt
3 parkeringar, fördelning:
12 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
4 st patienter/ besökare/ personal

Parkering norra sidan
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar)
6 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal
Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter

M3

T1

Parkering panncentralen
4 st laddpunkter (motsv 2 laddstolpar)
0 st verksamhetsbilar
4 st poolbilar
0 st patienter/besökare/personal
Framtida total kapacitet ca 4 st laddpunkter

T1

transformatorstation

M1 markkabelskåp
parkeringsyta

Framtida kapacitet: transformatorstation
dimensioneras för framtida kapacitet.
Gränssnitt efter transformatorstation (T).
Tomrör mellan7transformatorstation och
markkabelskåp2019-01-11
samt lediga platser i
markkabelskåp för utbyggnadsmöjlighet

Parkering södra sidan
8 st laddpunkter (motsv 4 laddstolpar)
6 st verksamhetsbilar
0 st poolbilar
2 st patienter/besökare/personal
Framtida total kapacitet ca 14 st laddpunkter

Ledningsförläggning (linjen
redovisar ej anpassat läge)

M2

Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner
2

• Målgrupper: Verksamheter
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)

MÖJLIGA laddpunkter
Vårdcentraler o dyl
49 laddpunkter

gas lämpligt drivmedel (16 st)*

1
1

Dalvik

både gas/elbil möjliga drivmedelsalternativ (49 st)*

5
6

5 Huskvarna

Rosenlund

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL,
Verksamhetsstöd och service, område miljö

2 4

Värnamo
folkhögskola 1
4

Smålandsstenar

3

Stora Segerstad

1 Sörängens fhsk

4 4

1

Mammografivagnar

2019-01-11

Tenhult

5

1 Bodafors

3

2

8

1

1
1 Vråen
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Omfattning Laddstationer vårdcentraler i länets kommuner
2

• Målgrupper: Verksamheter
(verksamhetsbilar, totalt 65 st*)

laddpunkter
6

*Källa: Inventering verksamhetsbilar 2018 utförd av RJL,
Verksamhetsstöd och service, område miljö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping
Huskvarna vårdcentrum
Tranås vårdcentrum
Nässjö vårdcentrum
Eksjö Vårdcentral
Vetlanda vårdcentrum
Vaggeryds vårdcentral
Gislaveds vårdcentral
Smålandsstenars vårdcentral
Stora Segerstad naturbruksgymnasium
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Laddpunkter
Vårdcentraler o dyl
36 laddpunkter
(18 laddstolpar)

4 Huskvarna

Rosenlund

4

4

2
6
2

4

Smålandsstenar

2

Stora Segerstad

Laddinfrastruktur och laddpunkter principer akutsjukhusen
• Laddinfrastruktur akutsjukhusen
– Ett separat lågspänningsabonnemang upprättas helt avskiljt från befintligt högspänningsabonnemang
– Kraften matas vidare i markförlagda kablar till markkabelskåp och ut till laddstolparna
– Dimensioneras för en framtida utökning av antalet laddpunkter
– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja
laddstationerna från fastighetens egna tekniska system
• Laddpunkter akutsjukhusen
– Samlokaliseras på utvalda parkeringsytor
– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe
– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning
– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC), laddtid ca
8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas)
– Laddpunkter för patienter/besökare/personal utförs för semisnabbladdning (22 kW, 32A, trefas (AC),
inställd på 11kW, 16A trefas (AC)), laddtid ca 0,5 – 2 tim
10
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Laddinfrastruktur och laddpunkter principer vårdcentraler o dyl
• Laddinfrastruktur vårdcentraler o dyl
– Vid flera laddpunkter sektioneras befintlig elcentral av och nya grupper skapas för separat abonnemang
och mätning
– Vid enstaka laddpunkter kan ledig grupp i elcentral avsättas för separat mätning
– Laddstationer ska vara uppkopplade med lokal 4G enhet, så att god täckning upprätthålls för att åtskilja
laddstationerna från fastighetens egna tekniska system
• Laddpunkter vårdcentraler o dyl
– Vid flera laddpunkter samlokaliseras dessa
– Laddpunkterna placeras på laddstolpar med två laddpunkter på varje stolpe
– Uttag enligt Europeisk standard Typ 2, fast laddkabel, Mode 3-laddning
– Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar utförs för normalladdning (3,7 kW, 16A, enfas (AC)),
laddtid ca 8 tim (laddtiden kan ändras för snabbare laddning via trefas)

11
2019-01-11

Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och
elförbrukning till kunder
• Laddpunkter för poolbilar/verksamhetsbilar ska kontrolleras med RFID-kort eller bricka (radio frequency identification)
för varje laddstationsplats som är knutet till respektive tjänstefordon. RFID-kort/ bricka ska kunna låsa upp
laddstationsplats avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar och påbörja laddning. Poolbilar/ verksamhetsbilar ska kunna
ladda på samtliga laddstationsplatser för poolbilar och verksamhetsbilar även om laddstationsplatserna är uppmärkta
med respektive fordon (reg nr/ verksamhet el dyl) samt även på de publika laddstationsplatserna inom Regionen
(patienter/besökare/personal). Poolbilar/verksamhetsbilar blir även utrustade med kort för att kunna ladda på offentlig
plats.

• Laddpunkter för patienter/besökare/personal betalningslösning med kort, SMS, appar, ev SITS-kort. Samma taxa
oavsett om laddstationen används eller inte. Patienter/besökare/personal ska inte kunna ladda på laddstationsplatser
avsedda för poolbilar/verksamhetsbilar.
• Kommunikation för insamling av mätdata samt debitering ska kunna skötas av en tredjepartstjänst vilket innebär att
samtliga laddstationer ska vara försedda med OCPP (Open Charge Point Protocol)
• Tredjepartstjänst ska ha valmöjligheter för betalningsmetoder via betalautomat, app, sms, SITS-kort och
RFID knutet till konto samt vilka parametrar som ska hanteras och hur dessa ska redovisas.
12
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Abonnemangstjänster för debitering av nätverks- och
elförbrukning till kunder
• Tredjepartstjänt debiterar/ fakturerar tredje man personligen för laddning på laddstationer inom Regionen
avsedda för patienter/besökare/personal.
• Tredjepartstjänt fakturerar elförbrukningen för laddning av poolbilar till Regionens Transportenhet som
sedan vidarefakturerar på basis av körjournaler (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för
verksamhetsbil/poolbil).
• Tredjepartstjänt debiterar/fakturerar Bilreda för laddning av verksamhetsbilar som sedan i sin tur
vidarefakturerar till respektive verksamhet (mätning genom RFID/tag som låst upp laddstation för
verksamhetsbil/poolbil eller via kort).
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Tider
• Förstudie 2 månader
• Beslutsprocess 1,5 månader
• Förfrågningsunderlag 2 månader
• Upphandling 2 månader
• Entreprenadarbeten i etapper ca 2 – 24 månader efter avrop

• Målsättning att entreprenadarbeten kan starta hösten 2019 och avslutas under 2019-2021.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 74-75
Tid:

2019-06-04

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§75

Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Diarienummer: RJL 2019/1253
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
1. godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut
till restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor.
2. ställer sig bakom förlaget från regionstyrelsens
arbetsutskott, att budgetberedningen erhåller ett uppdrag
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade
restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen
är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa
fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon
behöver bytas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2019-06-04
 Protokollsutdrag Regionstyrelsens Au 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämnden ställer sig bakom förlaget från regionstyrelsens
arbetsutskott, att budgetberedningen erhåller ett uppdrag enligt
följande:
I beslutad budget för 2019 anges i planeringsförutsättningarna:
”Skulle investeringsbehovet överstiga nivån något år krävs
särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.”
För Länstrafikens verksamhet har ett antal större investeringar
beslutats och fler är under planering. Då investeringsutrymmet är
begränsat inom ramen för egenfinansiering och utrymmet heller
inte förändrades när Länstrafiken införlivades i Region
Jönköpings län ges budgetberedningen i uppdrag att i arbetet
med budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 överväga om större

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 74-75
Tid:

2019-06-04
investeringar inom länstrafiken ska kunna hanteras utanför målet
om egenfinansiering.
Tommy Bengtsson (V) och Eva Nilsson (M) yrkar bifall till
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 88-91
Tid:

2019-06-04 kl.08.30-08.55

Plats:

Regionens hus, sal B

§90

Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Diarienummer: RJL 2019/1253
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut
till restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade
restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen
är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa
fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon
behöver bytas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Eva Nilsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Presidiet föreslår nämnden att ställa sig bakom föreliggande
förslag samt förlaget från regionstyrelsens arbetsutskott, att
budgetberedningen erhåller ett uppdrag enligt följande:
I beslutad budget för 2019 anges i planeringsförutsättningarna:
”Skulle investeringsbehovet överstiga nivån något år krävs
särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.”
För Länstrafikens verksamhet har ett antal större investeringar
beslutats och fler är under planering. Då investeringsutrymmet är
begränsat inom ramen för egenfinansiering och utrymmet heller
inte förändrades när Länstrafiken införlivades i Region
Jönköpings län ges budgetberedningen i uppdrag att i arbetet
med budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 överväga om större
investeringar inom länstrafiken ska kunna hanteras utanför målet
om egenfinansiering.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 88-91
Tid:

2019-06-04 kl.08.30-08.55

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 134

Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Diarienummer: RJL 2019/1253
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut till
restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor.
Regionstyrelsen föreslås
 Bifalla ordförandes förslag om uppdrag till
budgetberedningen enligt nedan.
Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade
restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen
är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa
fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon
behöver bytas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Ordföranden föreslår att budgetberedningen erhåller ett uppdrag
enligt följande:
I beslutad budget för 2019 anges i planeringsförutsättningarna:
”Skulle investeringsbehovet överstiga nivån något år krävs
särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.”
För Länstrafikens verksamhet har ett antal större investeringar
beslutats och fler är under planering. Då investeringsutrymmet är
begränsat inom ramen för egenfinansiering och utrymmet heller
inte förändrades när Länstrafiken införlivades i Region
Jönköpings län ges budgetberedningen i uppdrag att i arbetet
med budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 överväga om större
investeringar inom länstrafiken ska kunna hanteras utanför målet
om egenfinansiering.
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt till
ordförandes förslag om uppdrag till budgetberedningen.
Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna återkommer vid

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40
regionstyrelsens sammanträde i ärendet.
Beslutsgång
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen bifalla föreliggande
förslag samt ordförandes förslag om uppdrag till
budgetberedningen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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RJL 2019/1253

Regionfullmäktige

Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
 godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut till restvärdet
beräknat till 156 000 000 kronor.

Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade restvärdet
uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen är att det sammantaget är
ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa fordonen samt att det skapar en god
flexibilitet när fordon behöver bytas.

Information i ärendet
Handelsbanken Finans AB och Jönköpings Länstrafik AB träffade avtal angående
leasing för att finansiera köp av Itino-tåg till Krösatågssystemet i mars 2001.
Leasingperioden startade 2004. Region Jönköpings län utnyttjade avtalets
förlängningsoption och leasingavtalet löper ut 2019-12-31. Enligt avtalet är
Region Jönköpings län förbundet att anvisa köpare av leasingobjektet till ett pris
motsvarande restvärdet. Region Jönköpings län har också rätt att förvärva
leasingobjektet till ett pris motsvarande restvärdet.
Förfrågan har gjorts hos AB Transitio om att ta över fordonen. Intresse har funnits
hos bolaget och en hyresindikation har lämnats. Hyresindikationen visar att
kostnaderna för att låta AB Transitio köpa fordonen och därefter hyra ut desamma
till Region Jönköpings län är högre än om Region Jönköpings län själv skulle äga
fordonen.
Bedömningen är att det även är mer fördelaktigt att köpa fordonen eftersom det
skapar en högre flexibilitet då fordon kommer att bytas ut framöver och då är det
enklare om Region Jönköpings län inte är bundet till ett hyresavtal. Region
Jönköpings län äger dessutom redan idag två fordon av samma modell som de
som leasas idag. Det beräknade restvärdet 2019-12-31 uppgår till cirka
156 000 000 kr för tio stycken tågsätt.

Finansiering
I samband med budgetberedning av den investeringsplan som finns för åren 20192023 har köp av dessa fordon funnits med som en känd post. Det har dock varit
osäkert om de skulle fortsätta att leasas eller köpas. Investeringsramen för åter-
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och nyinvesteringar i utrustning och inventarier är sedan länge 240 miljoner
kronor. En så stor investeringsutgift som 156 miljoner kronor inom denna ram
skulle ta en mycket stor andel av utrymmet ett enskilt år.
Eftersom tågen tidigare har leasats har det i första hand prövats om det är
ekonomiskt och av andra skäl fördelaktigt att fortsätta leasa dessa tio tågsätt.
Jönköpings länstrafik har prövat frågan genom AB Transitio vilket beskrivits
ovan.
Den sammantagna bedömningen, såväl ekonomiskt som praktiskt är att det
fördelaktigaste är att köpa tågen vilket gör att behovet av finansiering måste
hanteras genom beslut om investeringsbudget.
Egenfinansieringsmålet är satt över perioden 2015-2025 och i det scenario av
planerade utgifter finns dessa tågfordon inte med. Det gör att denna utgift går
utöver planerade utgifter under perioden och kommande utgifter måste för att
klara målet minskas med 156 miljoner kronor. Investeringsutrymmet är begränsat
de sista åren i perioden och bedömningen är att det är svårt att minska det
kommande utrymmet för åter- och nyinvesteringar i utrustning och inventarier.
Ska finansiering av tågköpet ske inom målet för egenfinansiering föreslås att
utrymmet för om- och nybyggnationer åren 2022-2025 minskas med 40 miljoner
kronor per år.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
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Beslut skickas till
Länstrafiken
Regionledningskontoret Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§87

Biljettsortiment och betalsätt i nytt
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. godkänna nytt biljettsortiment inklusive
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den
allmänna kollektivtrafiken
2. att återbäringsperioden ändras till 10 dagar från aktuellt
köp eller från och med första köpet efter
återbäringsgränsen uppnåtts.
Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och
betalsätt. De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om
nytt biljettsortiment och betalsätt.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Bilaga, priser nya bilettyper
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Tommy Bengtsson (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet
återremitteras till presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö för genomförande av en bredare beredning med
synpunktsinhämtning.
Följande motivering läggs fram:
Förslaget om att slopa kontantbetalning i kollektivtrafikens nya
betalningssystem är en fråga som berör väldigt många
människor. En grupp som drabbas särskilt hårt är äldre, det är en

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15
av anledningarna till att olika pensionärsorganisationer driver
frågan om att bevara kontanter som ett funktionellt och
tillgängligt betalningsmedel. Funktionsrätt i Sverige driver också
frågan om att behålla kontantbetalning som ett alternativ. I
beredningen av ärendet har inte pensionärsorganisationerna
tillfrågats om att bidra med synpunkter och frågan har heller inte
lyfts i Länspensionärsrådet. Funktionsrätt har inte heller haft
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Sveriges riksbank skrev den 29 april 2019 ett pressmeddelande
riktat till riksdagen där man efterlyser en kommitté som skall få i
uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel
och centralbankpengarnas roll i en digitaliserad ekonomi.
Kommittén skall också se över statens och det offentligas roll och
ansvar på betalningsmarknaden. Det finns all anleding att följa
utvecklingen kring en sådan kommittés arbete. Enligt Riksbanken
är huvudregeln att kontanter är lagliga betalningsmedel och
därmed ska accepteras vid betalning.
Syfte med återremiss:
Syftet med återremissen är att ge möjlighet för
intresseorganisationer och andra berörda parter att inkomma
med synpunkter i ärendet och att de delges möjlighet att aktivt
påverka förslagets innehåll. Det handlar bland annat om
pensionärsorganisationerna, Funktionsrätt, Länspensionärsrådet
och Länsrådet för funktionsnedsättningar.
Bengt Petersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ordföranden lämnar för koalition Jönköpings län ett
ändringsyrkande om att återbäringsperioden ändras till 10 dagar.
Bengt Petersson (C) och Simon Pettersson (S) yrkar bifall till
ändringsyrkandet.
Anders Bengtsson (M) yrkar för moderaterna att
återbäringsperioden ändras till 14 dagar.

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Tommy Bengtssons förslag, beslutar
nämnden att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Anders Bengtsson yrkande om att
återbäringsperioden ändras till 14 dagar, mot koalitionens förslag
om att ändra återbäringsperioden till 10 dagar, och finner
koalitionens förslag antaget.
Votering begärs där koalitionens förslag (JA) ställs mot Anders
Bengtsson förslag (NEJ).
JA röstar följande ledamöter:
Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S), Arnold Carlzon
(KD), Bengt Sverlander (KD), Bengt Petersson (C), Carl
Fridolfsson (BA), Mikael Karlsson (L), Etelka Huber (MP),
Leif Andersson (C) och Marcus Eskdahl (S).
NEJ röstar följande ledamöter:
Anders Bengtsson (M), Eva Nilsson (M)
Avstår gör följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Robert Andersson (SD), Tommy
Bengtsson (V).
Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 10-JA röster, mot 2-NEJ röster bifallit
förslaget om att ändra återbäringsperioden till 10 dagar.
3 personer avstod från att rösta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 76-97
Tid:

2019-06-04 kl.09.15-16.15

Justeras

Marcus Eskdahl (S)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

2019-05-21 kl.08.30-12.10

Plats:

Regionens hus sal B

§77

Biljettsortiment och betalsätt i nytt
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249
Beslut
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige
 godkänna nytt biljettsortiment inklusive
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den
allmänna kollektivtrafiken.
Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och
betalsätt. De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om
nytt biljettsortiment och betalsätt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Bilaga, priser nya bilettyper
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 67-87
Tid:

Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2019-05-21 kl.08.30-12.10
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RJL 2019/1249

Regionfullmäktige

Biljettsortiment och betalsätt i nytt
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige
 godkänna nytt biljettsortiment inklusive återbäringssystem, borttagande av
reskassa och rabatt vid resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom
den allmänna kollektivtrafiken.

Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans med tre
grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges möjlighet att genomföra
förändringar i biljettsortimentet och betalsätt. De föreslagna förändringarna ses
som ett paket till en helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut
om nytt biljettsortiment och betalsätt.

Information i ärendet
Bakgrundsbeskrivning
Jönköpings Länstrafik utvecklar tillsammans med Hallandstrafiken, Kalmar
Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg ett nytt biljett- och betalsystem som skall
ersätta dagens system där avtalstiden löper ut sommaren 2020. En översyn görs
därför av biljettsortiment och prissättning.
Förslaget till nytt biljettsortiment är utformat för att uppnå målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Det kommer ge resenärer incitament att resa mer
då prisrabatterna är relaterade till hur ofta man reser. Samtidigt kommer det
upplevas enklare för kunden då det kommer finnas tydligare biljettyper anpassade
såväl till sällanresenärer, kombiresenärer som till frekventa resenärer.
Biljettsortimentet och betalsätt kommer också ha en större överensstämmelse med
grannläns och övriga läns lösningar. Det nya biljettsystemet skall vara modulärt,
standardiserat och skalbart, vilket kommer göra det enklare att anpassa systemet
för framtida tekniska behov och samtidigt vara betydligt mer flexibelt i hantering
av biljettsortiment och försäljning av biljetter.
Kollektivtrafiken skall uppfattas som attraktiv, prisvärd och smidig. Därför skall
biljettsortiment och prissättning premiera trogna kunder. Ju oftare en kund reser,
desto bättre pris. Kollektivtrafiken skall också uppfattas som ett bra val när våra
kunder reser tillsammans. Vi föreslår därför en grupprabatt som stärker
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konkurrenskraften mot bil och taxi. Hur kunderna väljer att betala sin resa, eller
när en resa genomförs, påverkar priset idag genom Reskasse-modellen, men det
sättet att rabattera anses inte relevant framöver.
Förändringarna föreslås genomföras i takt med att det nya biljettsystemet lanseras
under hösten 2019 och framåt. Kontanter som betalmedel ombord föreslås att tas
bort i samband med att nuvarande biljettsystem avvecklas i juni 2020.
Nytt biljettsortiment
En kund som ska resa med Jönköpings Länstrafik ska välja biljett efter sitt
resandebehov, och som ger bäst pris och flexibilitet. Biljetten görs tillgänglig både
i den nya appen eller på det nya resekortet, efter kundens uppfattning om
bekvämlighet. Betalningen sker med det medel som passar kunden.
Så långt det är tekniskt möjligt skall alltså kunderna ha valfrihet att välja biljett,
bärare och betalmetod efter eget tycke. Det är valet av biljett och hur ofta man
avser resa som påverkar priset.
De förändringar som föreslås påverkar främst dagens enkelbiljetter och i
synnerhet de som betalas med Reskassa. Anledningen till att enkelbiljetter som
betalas med Reskassa rabatteras idag är historisk och har inte längre samma
relevans. Reskassa är delvis en vidareutveckling av tidigare ”remsor”, ”kuponger”
eller andra förköpsmetoder. Dessa infördes för att minska de kontanta
betalningarna ombord i syfte att göra ombordstigning snabbare och minska
mängden kontanter. Med betalkort och dagens digitala betalmetoder kan kunderna
göra sitt biljettköp enkelt och smidigt utan inblandning av förare eller
ombordpersonal. Idag får kunder som betalar sin enkelbiljett med Reskassa en
rabatt utan direkt krav på motprestation vilket innebär att många sällanresenärer
får ta del av rabatten. Samtidigt får de som reser ofta ingen belöning annat än en
”statisk” rabatt om de väljer att betala med Reskassa. Då Reskassan är en inbyggd
del i nuvarande biljettsystem och inte kommer ersättas med en direkt motsvarande
funktionalitet finns anledning att genomföra en förändring som ska stimulera till
ett ökat resande med kollektivtrafiken och belöna de kunder som reser frekvent.
Reskassan föreslås utgå och istället föreslås ett återbäringssystem för enkelresor
som ger incitament att öka resandet. Förslaget är att också införa resdagsbiljetter
för de som reser något oftare (kombiresenärer). De periodbiljetter som finns idag
(20/30/365-dagars) ska vara oförändrade.
Återbäringssystem
Återbäringen föreslås baseras på antalet köp under en tidsperiod,
återbäringsperioden. När en kund genomför det antal köp som krävs ges en
återbäring baserat på summan av biljetterna som köpts under perioden. Samtidigt
nollställs perioden och en ny återbäringsperiod startar med nästa köp.
Återbäringen kopplas till ett Kundkonto där saldot sedan kan användas som
betalning för nya biljetter. Funktionen är gemensam för biljetter som köps genom
app och de som köps i ersättningen till dagens resekort, sk ID-baserat resande. Det
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sistnämnda kommer införas i det nya biljettsystemet och bygger på gemensam
teknik inom ramen för Samtrafikens utveckling av biljettstandard.
Sammanfattning återbäringsregler:
 Tre biljettköp (oavsett antal biljetter) inom återbäringsperioden, tredje
köpet ger upphov till återbäring och perioden nollställs.
 Återbäringsperioden är sju dagar från aktuellt köp eller från och med
första köpet efter återbäringsgränsen uppnåtts.
 Återbäringen är 20 % av den sammanlagda biljettkostnaden av de tre
köpen.
Resdagsbiljetter
Kunder som idag använder Reskassa har ett mycket varierat resmönster. Vissa gör
endast enstaka resor per år medan andra reser regelbundet under årets alla veckor.
Kunder som reser under större delen av året reser också mer frekvent. Lojalitet
över tid återspeglas alltså i ett val att resa mer kollektivt. Utifrån det beteendet
passar paketerade resdagar bra in på en del av målgruppen kombiresenärer. De
som har ett frekvent resande över längre tid kan mycket väl förbinda sig att köpa
resdagar som är villkorade med ett ”sista användningsdatum”. Därför föreslås
införande av biljetter med följande paketerade resdagar:



Resdagsbiljett (24 timmar)
Resdagsbiljett (10 resdagar inom 60 dagar)

(Resdagsbiljett 20 resdagar inom 60 dagar finns idag)
Grupprabatt
Idag har JLT en biljett som riktar sig till familjer och mindre grupper, Duo/Familj.
Priset motsvarar 90 % av två enkelbiljetter för vuxen och biljetten gäller för en
grupp om maximalt två vuxna och tre ungdomar. Om biljetten betalas med
Reskassa ges ytterligare 20 % respektive 40 % i rabatt. Den totala rabatten jämfört
med ordinarie enkelbiljettspris varierar alltså beroende på gruppens storlek, hur
biljetten betalas samt när resan genomförs. Rabatten varierar alltså mycket och om
olika sätt att betala biljetten tas med är variationen ännu större. Duo/Familj är
enkel att kommunicera som biljett men svår att förklara hur förmånlig den är. En
mer generell grupprabatt för två till 10 personer oavsett gruppsammansättning
som är enklare att förklara och lika enkel att kommunicera är att föredra.
Duo/Familj är en del av nuvarande samarbetet inom Sydtaxan och kommer att
utgå vid införandet av nytt biljettsystem. Övriga län kommer alltså inte att erbjuda
den biljetten utan inför andra former av grupprabatt. Grupprabatt enligt den
modell som används i Sydtaxan 2.0 ges rabatt från och med resenär två för
samtliga resenärer. Därför föreslås en generell grupprabatt om 25 % istället för
Duo/familj-biljetten.
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Hög/lågtrafik
Jönköpings Länstrafik har idag s.k. hög- och lågtrafik för enkelbiljetter när man
använder Reskassan som betalmetod. I högtrafik får kunden 20% rabatt och i
lågtrafik lämnas en högre rabatt 40%. Rabatten för resa i lågtrafik finns endast för
enkelbiljetter som betalas med Reskassa, inga andra biljetter har differentierade
priser med avseende på tidpunkt. Tidsgränser för lågtrafik varierar med
veckodagarna enligt nedan.
 Måndag - torsdag (helgfri) kl. 09-14 och kl. 18-23
 Fredag (helgfri) kl. 09-14
 Lördag, söndag och helgdag kl. 04-18
Det primära syftet med en lägre prissättning i lågtrafik är att minska
toppbelastningen i trafiken och sprida ut resandet i tid och den önskade effekten är
minskade produktionskostnader. Lägre toppbelastning i högtrafik minskar
fordonsbehovet och färre fordon står still i lågtrafik.
Ett sekundärt syfte är att prismässigt gynna ekonomiskt utsatta grupper som antas
ha en större flexibilitet i sitt resande med avseende på tidpunkt.
Det är tveksamt om effekterna av tidsdifferentierad prissättning uppnås. Mängden
resor som styrs om påverkar sannolikt inte produktionskostnaden. Eftersom det nu
lanseras ett seniorkort försvinner ett motiv att behålla lågtrafik. Övriga resenärer
kan hänvisas till att använda resdagsbiljetter 10 alt 20-dagar som ger låga priser
per resa, i nivå med reskassa i lågtrafik.
Därför föreslås att den rabatterade prissättningen i lågtrafik utgår.
Kontant betalning ombord
Jönköpings Länstrafik är ett av mycket få län som fortfarande tar emot kontant
betalning ombord i trafiken. På de flesta håll är kontant betalning ombord utfasad,
ibland sedan många år tillbaka. I grannlänen och övriga södra Sverige
(Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Västtrafik samt
Östgötatrafiken) är kontant betalning ombord i stort sett borttaget, endast på
enstaka tåglinjer accepteras kontanter ytterligare något år, innan de försvinner
helt.
JLT erbjuder idag kunden följande sätt att köpa biljetter på (förutom kontant
betalning):
 Swish, Klarna Faktura och betalkort i JLT appen.
 Swish, Klarna Faktura och betalkort på Mina sidor.
 Betalkort på samtliga bussar och tåg i länet.
 20 återförsäljare i länet där både kontanter och kortbetalning accepteras.
 Kundcenter där både kontanter och kortbetalning accepteras.
Det främsta motivet till att ta bort kontant betalning ombord är hänsyn till
personalens säkerhet och resenärernas trygghet. Att fortsätta med kontant
betalning skulle kräva tekniska anpassningar i det nya biljettsystemet, vilka skulle
bli kostsamma då Jönköpings Länstrafik själv skulle få stå för kostnaden. I
kommande bussdepåbyggnation skulle även särskild hänsyn behöva tas till
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säkerhetsklassning. Andra motiv till slopande av kontant betalning är
tidsbesparing vid ombordstigning samt minskade kostnader för hantering och
redovisning av kontanter. För de resenärer som verkligen vill eller inte kan betala
på annat sätt hänvisas till återförsäljare och/eller Kundcenter där man fortsatt kan
betala kontant.
Det föreslås därför att kontanter tas bort som betalmedel ombord i all trafik i den
allmänna kollektivtrafiken. Förslaget ligger också i linje med tidigare fattat beslut
i Landstingsfullmäktige om kontantfri betalning av vårdavgifter m.m. från 201108-16.
Ekonomiska konsekvenser
Beräkningar visar att kostnaderna för det föreslagna återbäringssystemet
tillsammans med rabatterade resdagsbiljetter är i samma storleksordning som
kostnaderna för de rabatter som ges idag i Reskasse-modellen. Förslaget bedöms
därmed vara kostnadsneutralt. Ett slopande av kontanter som betalmedel innebär
att kostnaderna minskar med ca 3 mnkr årligen.
Priserna för befintliga biljettyper föreslås höjas med index i samband med beslut
om budget för 2020 och gälla from 15 december 2019.
Förslag till priser för nya biljettyper framgår av bilaga. Priserna är satta med
hänsyn till befintliga biljettyper och börjar gälla i takt med att det nya
biljettsystemet lanseras under hösten. Priserna för nya biljettyper är satta i prisnivå
2020 och höjs inte i december.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-25
Bilaga, priser nya biljettyper

Beslut skickas till
Länstrafiken – trafikdirektör
Länstrafiken - ekonomichef
Regionledningskontoret – Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

Bilaga - priser nya biljettyper
Zoner
Biljettyp
Resdagar 10D
Normalpris
Ombord på buss/tåg

1

2

Län

410
440

485
515

725
755

Grupprabatt
(på enkel- samt 24-timbiljett)

25%

25%

25%

Återbäring på enkelbiljetter
Efter tre köp av enkelbiljetter

20%

20%

20%

24-timmars biljett
2 ggr enkelbiljettspriset i resp zon

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76102
Tid:

2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§95

Ombyggnation av tre labb för hybrid-,
angiografi- och interventionsundersökningar
Diarienummer: RJL 2019/1305
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid
Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning,
inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt
49 600 000 kronor.
2. Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal
kostnad på 87 600 000 kronor.
Nämnden beslutar
 Lämna medskick till den vidare behandlingen av ärendet,
bilaga 1.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och
interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset
Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17.
Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket
medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
 Bilaga, ritning daterad 2019-05-02
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar bifall till förslag till beslut samt att ett
medskick görs till den vidare behandlingen av ärendet. Nämnden
bifaller föreliggande förslag med föreslaget medskick, bilaga 1.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76102
Tid:

2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Peter Iveroth

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 145

Ombyggnation av tre labb för hybrid-,
angiografi- och interventionsundersökningar
Diarienummer: RJL 2019/1305
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid
Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning,
inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt
49 600 000 kronor.
 Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal
kostnad på 87 600 000 kronor.
 Att framtida investeringar i lokaler/utrustning prövas ur
regionperspektiv
Sammanfattning
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och
interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset
Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17.
Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket
medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
 Ritning
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Or
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-05-28 09:00-14:40
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RJL 2019/1305

Regionfullmäktige

Ombyggnation av tre labb för hybrid-,
angiografi- och
interventionsundersökningar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid Länssjukhuset
Ryhov med tillhörande utrustning, inredning och IT-kostnader till en
kostnad på maximalt 49 600 000 kronor.
2. Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal kostnad på
87 600 000 kronor.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar
(HAI) utförs på Länssjukhuset Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade,
nr 16 och 17. Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket medför fler
utrustningar samt en stor ombyggnation.

Information i ärendet
Bakgrund
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar
(HAI) utförs på Länssjukhuset Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade,
labb nr 16 och 17. Behovet är redan idag större än två salar, varför vissa patienter
istället omhändertas i sal på operationscentralen med enkel genomlysning via så
kallad C-båge samt i labb nr 5 med enklare genomlysning och brister i lokalen
avseende strålskydd. En arbetsgrupp bestående av representanter från fyra olika
verksamheter, röntgen, kardiologi, kärlkirurgi och OP/IVA, har tillsammans utrett
och kommit fram till förslaget kring HAI.
Sammantaget upptar HAI-patienter idag cirka 2,9 labb/salar och ett flertal
patientgrupper är bortprioriterade. Behovet av undersökningar har av
samrådsgrupp HAI beräknats till cirka 4,2 labb/salar inom en tidshorisont på fem
till sju år.
Labb 17 installerades 2005 och utrustningen är färdigavskriven. Företaget som
levererade utrustningen garanterar reservdelar fram till årsskiftet 2019-2020. Efter
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RJL 2019/1305

detta finns uppenbar risk att labbet inte kan repareras. Vid utebliven upphandling i
närtid är det ena alternativet ett begagnat labb som kan monteras på samma
fundament som dagens. Då skulle ett sådant byte kunna ske på några veckor, men
sannolikheten att det finns liknande begagnad utrustning är liten. Vid anskaffning
av nytt labb behöver ombyggnation ske, vilket kommer försena processen för
färdigställande.
Labb 17 är Regionens dedicerade hjärt-labb och används vid akuta hjärtinfarkter,
där länets ambulanser dirigeras till Ryhov. Om labbet behöver bytas akut kan en
del hanteras på labb 16 (om man prioriterar bort kärlundersökningar), men detta
kan endast ske enstaka dagar och ofta med sämre kvalitet för hjärtan. Andra
utrustningar finns inte inom Region Jönköpings län. Hjärtan måste då istället
omdirigeras så att ambulanser går till andra närliggande sjukhus i Linköping,
Skövde, Göteborg eller Lund. Kapaciteten och möjligheten att ta emot patienter
på dessa sjukhus har inte utretts.
Nuvarande arbetsmiljö är inte optimal på röntgen inte minst eftersom det saknas
kringytor vilket gör sektionen trång. På operation är nuvarande röntgenutrustning
inte anpassad för HAI-patienter.
Projektgruppen för HAI är helt eniga om förslaget. Många alternativ har utretts
under flera år samtidigt som utbytet av utrustningen blivit alltmer brådskande.
Facklig företrädare har erbjudits att medverka i arbetet och projektet behandlas i
berörda samverkansgrupper.

Genomförande – labb 15, 16 och 17
För att byta labb 17 behöver evakuering av verksamheten i detta ske. Detta är
planerat till labb 15, som därför måste installeras först.
Labb 16 byttes sommaren 2017, eftersom reservdelar inte fanns att tillgå och en
installation av ett så kallat refurbished-system (begagnat) från samma leverantör
som idag kunde vid det tillfället lösa situationen. Labbet fungerar, men är av äldre
modell och strålskyddsmässigt är labbet inte optimalt vare sig för patienter eller
för personal. Idag finns ingen redundans till detta labb. För att byta detta behöver
även det evakueras och därför vore det optimalt om hybridsal på operation kan
färdigställas innan så sker. Genomförandet av detta bör ske innan årsskiftet
2022/2023. Om införande av hybridsal på operation tar längre tid än så, behöver
labb 15 istället utrustas så att labbet kan fungera för evakuering både av labb 17
och 16.
Ombyggnation på röntgen
En planskiss har tagits fram för tre labb/salar på röntgen med tillhörande lokaler.
På röntgen finns endast utrymme för 3 labb/salar. Förslaget är därför att placera
den fjärde salen på operationsavdelningen, en hybridsal för kärlinterventioner och
kärloperationer i en del 2 av HAI-projektet.
De tre labben/salarna på röntgen är planerade enligt följande:
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Nytt labb/sal 15, för PCI (hjärtverksamhet) samt övriga interventioner. Under byte
av utrustning och uppdatering av labb/sal 17 kommer labbet användas för
evakuering. Om hybridsal på operation dröjer mer än cirka tre år behöver labbet
också kunna användas för evakuering av labb 16, och alltså en period användas
för kärlinterventioner, övriga interventioner och kärloperationer.
Hybridlabb/sal 16, för kärlinterventioner och kärloperationer samt övriga
radiologiska interventioner. Detta labb/sal byggs inte om, men vissa tekniska
förutsättningar måste ändras, t.ex. byte av ledningar för medicinska gaser samt
anpassning av ny röntgenutrustning.
Labb/sal 17, PCI (hjärtverksamhet), större yta för att få en bättre arbetsmiljö för
bl.a. narkospersonalen när behov av narkos finns.
Till samtliga labb/salar finns förberedelserum, dessa fungerar som en sluss till
labben/salarna, för att säkerhetsställa kraven på luftkvalitet. Två nya schakt för
ventilation behövs för att klara de mycket höga kraven på luftväxling och renhet.
Dessa schakt kommer att gå mellan plan 3 och plan 6 (fläktrum) och beröra
verksamheter på plan 4 och 5.
I samband med arbetet att ta fram planlösningen har behovet av strålskydd setts
över av strålfysiker. Systemet för medicinska gaser på hela röntgenavdelningen är
underdimensionerat. I samband med ombyggnad av lokalerna görs, bör systemet
uppgraderas till rätt dimension i denna del av röntgenavdelningen. Förutsättningen
har varit att under ombyggnationen ska två labb/salar användas av verksamheten,
Tre av de fyra jourrummen som idag finns på röntgen behöver ersättas. Detta
löses genom att använda befintliga övernattningsrum på plan 5 Hus F4.
Ombyggnaden kommer också att påverka utrymmen på övriga
röntgenavdelningen.
En fjärde sal för HAI på operation
Från verksamheten framhålls att en viktig del och förutsättning i projektet är att
det kommande delprojektet med hybridsal på operation ses som en del i hela
projektet. Den fjärde salen i HAI-projektet, på operation, är en förutsättning för att
täcka regionens totala HAI-behov (4,2 labb/salar) samt skapa redundans för
patienter med behov av stor detektor (ex kärl) när labb 16 står still eller skall
bytas. Annars kan lämplig utrustning svårligen installeras på labb 15, som kan
täcka behov av både liten detektor (hjärta) och stor detektor (kärl). Salen på
operation inkluderas inte i nuvarande beräkning utan kommer att behandlas i ett
separat ärende längre fram.

TJÄNSTESKRIVELSE

4(4)

RJL 2019/1305

Finansiering
För finansiering av utrustning och inredning kommer:
 31 500 000 kronor att ske inom ramen för utrymme för nya beslut om
spec investeringar åren 2020 och 2021 (varav 11 500 000 kronor
beviljades redan i budget 2017)
 18 100 000 kronor finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie
investeringsbudget för ospec investeringar och ordinarie budget för
driftskostnader.
 För ombyggnationen på maximalt 87 600 000 kronor reserveras utrymme i
investeringsplanen för 2019 och 2020.
Lokalerna på röntgen som ska byggas om har ett bokfört restvärde på cirka 5,1
miljoner kronor. I samband med detta projekt sker en nedskrivning vilket bokförs
inom regionstyrelsen och belastar resultaträkningen direkt.
HAI-projektet ska inte medföra några tillkommande personalkostnader. När det
gäller den utrustning som byts ut ska kapitalkostnader samt övriga driftkostnader
rymmas inom befintlig kostnadsram.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
Ritning

Beslut skickas till
Verksamhetsområde Psykiatri, rehab och diagnostik
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsstöd och Service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 135

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
2019
Diarienummer: RJL 2019/1267
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Överlämna redovisning över icke slutbehandlade motioner
till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar

Lena Strand

FÖRTECKNING
2019-05-08
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Regionfullmäktige

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

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektör

2019-05-08

Regionfullmäktige

Förteckning över icke slutbehandlade
motioner
Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott
Fastställ en arbetsmiljöpolicy
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-10-29
Dnr: 2018/2817
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Klimatet kan inte vänta - vi måste börja resa hållbart NU
Sibylla Jämting och Annica Nordqvist (MP)
Datum 2018-08-14
Dnr: RJL 2018/2083
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet
Jämställdhetsintegrering i praktiken
Marcus Eskdahl, (S)
Datum: 2017-12-19
Dnr: RJL 2017/3575
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr: RJL 2017/994
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/315
Remitterad till: Personaldelegationen

2019-05-08

Motioner till nämnd för folkhälsa och sjukvård
Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter
Från: Agneta Lundberg, Anita Winberg, Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-02-20
Dnr: RJL 2019/588
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Inför organiserad PSA testning
Från: Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln
Teike, Samuel Godrén, Ulf Svensson (SD)
Inkommen: 2019-02-08
Dnr: RJL 2019/479
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp!
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/434
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar
Från: Agneta Lundberg, Helena Elmqvist och J-O Svedberg (SD)
Inkommen: 2019-04-15
Dnr: RJL 2019/1106
Remitterad till:
Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/998
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/999
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Nollvision inom arbetet med suicidprevention
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/316
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/314
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

2019-05-08

Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och permanent inslag i vården
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/312
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Terapiformer inom psykiatri med djur- och naturbaserad rehabilitering
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/311
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Inför ett samlat högkostnadsskydd
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/310
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson (S)
Datum 2018-08-22
Dnr: RJL 2018/2153
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Prioritera psykvården
Morgan Malmborg och Per Svenhall
Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1991
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Bevara våra tre akutsjukhus
Morgan Malmborg och Per Svenhall
Datum 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1993
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Generalplan för våra tre akutsjukhus Mikael Ekvall (V)
Datum 2018-07-07
Dnr: RJL 2018/1872
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-03-27
Dnr: RJL 2018/922
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

2019-05-08

Tänderna tillhör kroppen
Morgan Malmborg (-) och Per Svenhall (-)
Datum: 2018-02-19
Dnr: RJL 2018/514
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Motioner till nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Sinfoniettans vara eller inte vara
Från: Malin Olsson (M)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/419
Remitterad till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Framtiden för Smålands Musik och Teater
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-26
Dnr: RJL 2019/654
Remitterad till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Smålands musik och teaters uppdrag
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg (S)
Datum: 2018-05-21
Dnr: RJL 2018/1374
Remitterat till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Motioner till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-24
Dnr: RJL 2019/250
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2018-05-08
Dnr: RJL 2018/1267
Remitterat till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö
Ännu inte fördelade motioner

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76102
Tid:

2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§101

Finansiering av uppgradering MetaVision från
version 5 till 6
Diarienummer: RJL 2019/1083
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
 Godkänna finansiering av uppgraderingsprojekt
MetaVision 6 ur regionstyrelsens oförutsedda anslag med
sammantaget 8,8 miljoner kronor.
Sammanfattning
Vid de tre operations- och intensivvårdsklinikerna (OP/IVA)
används idag ett IT-system, MetaVision 5.4. Nuvarande version
bygger på gammal teknik som inte längre finns support för.
Systemet ska nu uppgraderas och de engångskostnader som
uppgraderingen innebär behöver finansieras.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-14
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 76102
Tid:

2019-06-04 kl. 13:00-16:40

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Peter Iveroth

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§63

Finansiering av uppgradering MetaVision från
version 5 till 6
Diarienummer: RJL 2019/1083
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna finansiering av uppgraderingsprojekt
MetaVision 6 ur regionstyrelsens oförutsedda anslag med
sammantaget 8,8 miljoner kronor.
Sammanfattning
Vid de tre operations- och intensivvårdsklinikerna (OP/IVA)
används idag ett IT-system, MetaVision 5.4. Nuvarande version
bygger på gammal teknik som inte längre finns support för.
Systemet ska nu uppgraderas och de engångskostnader som
uppgraderingen innebär behöver finansieras.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-14
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 56-73
Tid:

2019-05-22 kl. 08:30-12:15

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 99-129
Tid:

2019-04-30, kl. 09:00-12:50

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 113

Uppgraderingsprojekt MetaVision 6
Diarienummer: RJL 2019/1083
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Remitterar ärendet för yttrande till nämnd för folkhälsa
och sjukvård, därefter åter till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Vid de tre operations- och intensivvårdsklinikerna (OP/IVA)
används idag ett IT-system, MetaVision 5.4. Nuvarande version
bygger på gammal teknik som inte längre finns support för.
Systemet ska nu uppgraderas och de engångskostnader som
uppgraderingen innebär behöver finansieras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-04-14
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Uppgraderingsprojekt MetaVision 6
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner finansiering av uppgraderingsprojekt MetaVision 6 ur
regionstyrelsens oförutsedda anslag med sammantaget 8,8 miljoner
kronor.

Sammanfattning
Vid de tre operations- och intensivvårdsklinikerna (OP/IVA) används idag ett ITsystem, MetaVision 5.4. Nuvarande version bygger på gammal teknik som inte
längre finns support för. Systemet ska nu uppgraderas och de engångskostnader
som uppgraderingen innebär behöver finansieras.

Information i ärendet
Bakgrund
Vid de tre operations- och intensivvårdsklinikerna (OP/IVA) används idag ett ITsystem, MetaVision 5.4, som installerades 2011. En förstudie har genomförts
under 2018, som bekräftar att systemet behöver uppgraderas för att fortsatt kunna
stödja verksamheten. Nuvarande version bygger på gammal teknik som inte
längre finns support för. IT-centrum gör bedömningen att MetaVision 5.4, så som
det i nuläget är konfigurerat och utformat, inte går att bygga vidare på. Dessutom
har förstudien identifierat potentiella problem kring datasäkerhet, då
dokumentation kring både processer och data/information behöver förbättras. Två
alternativ har övervägts, att uppgradera till senaste version MetaVision 6.x, eller
att avveckla systemet och byta till annat. Alternativet att lämna MetaVision och
upphandla annan IT-lösning har övervägts men inte bedömts vara aktuellt.
Sedan ett antal år pågår ett arbete med att likrikta utveckling och förvaltning av
Region Jönköpings läns IT-system. Det innebär att all teknisk utveckling och
förvaltning sker på IT-centrum, och att verksamheten utgör kravställare/beställare.
I princip hela den nuvarande utvecklingen och förvaltningen av MetaVision 5.4
har i allt väsentligt anpassats och konfigurerats av klinisk personal på de tre
klinikerna. I den nya versionen MetaVision 6.x kommer IT-lösningen att hanteras
utifrån dagens arbetssätt och därigenom säkerställs RAK, rätt använd kompetens,
inom såväl verksamhet som IT.
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Idag arbetar de tre klinikerna i länet delvis utifrån lokala, specifika arbetssätt. Nu
avser verksamheten att istället gå över till ett gemensamt arbetssätt i hela Region
Jönköpings län. Då krävs en översyn av både arbetsprocesser och IT-lösning,
vilket kommer att innebära att MetaVision 6.x kommer att användas på samma
sätt på alla tre sjukhusen.

Uppgraderingsprojekt
Region Jönköpings län kommer att genomföra en uppgradering från dagens
MetaVision 5.4 till en modern release med huvudnummer 6.x. Personal, processer
och verksamhet inom OP/IVA-verksamheterna på Länssjukhuset Ryhov,
Värnamo sjukhus, samt Höglandssjukhuset kommer att utveckla ett gemensamt
arbetssätt, vilket kommer återspeglas i den uppgraderade versionen. Detta är i
överensstämmelse med ambitionen om regiongemensam systemanvändning. Det
kommer i praktiken också att innebära att delar av det som idag görs i
MetaVision, istället kommer att hanteras i Cosmic, Diver eller annat system.
Historiska data kommer att behöva migreras från befintlig till ny installation, men
det mesta av den för Region Jönköping län specifika funktionen och
konfigurationen kommer byggas om med utgångspunkt i verksamhetens behov
och utifrån satt budget.
Vid utformningen av IT-lösningen MetaVision måste Dataskyddsförordningen
(GDPR) och Patientdatalagen beaktas. Vidare är det av yttersta vikt att säkra
leverantören iMDsofts godkännande, samt säkerställa att den nya versionen
MetaVision 6.x uppfyller kraven för CE-märkning.
Nyttoeffekter
Följande nyttoeffekter är identifierade i förstudien:
• OP/IVA levererar mer vård – detta åstadkoms dels genom att personal
enbart arbetar kliniskt, idag görs konfiguration och programmering av
vårdpersonal, dels genom att hela verksamheten arbetar utifrån ett
gemensamt arbetssätt.
• OP/IVA arbetar utifrån såväl en förbättrad läkemedelsprocess som en
förbättrad läkemedelshantering, vilket ökar vårdkvalitet och
patientsäkerhet.
• OP/IVA arbetar utifrån en kvalitetssäkrad IT-lösning, som är både CEmärkt och GDPR-anpassad.
• Systemet har en hög förvaltningsbarhet och driftsäkerhet – systemet finns
tillgängligt i verksamheten i högre grad, samt kan åtgärdas snabbt och
kvalitativt vid eventuella störningar.
Risker
Förstudien har identifierat ett antal risker, här återges huvudriskerna:
• Brist på förståelse för vad MetaVision är och i framtiden ska vara, vilket
gör att utvecklingen styrs i en ”felaktig” riktning. Risk för att de idag
bristfälligt beskrivna behoven inte lyfts till en bra nivå.
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•

•
•

Hanteras genom en kvalitetssäkrad analys med relevanta kompetenser från
såväl OP/IVA, som Folkhälsa & sjukvård (Cosmic) och IT-centrum.
MetaVision är idag byggt (konfigurerat och programmerat) av kliniska
användare på de tre klinikerna. Det uppgraderade systemet kommer inte
vara identiskt med dagens system, kanske löser det heller inte alla behov
som dagens system löser. Att konfiguration och programmering istället ska
göras av IT-centrum kan initialt medföra problem då grupperna har olika
förförståelse. Risk för att det då initialt finns motstånd från användare i
verksamheten.
Hanteras genom att projektet arbetar fokuserat med förändringsledning,
RAK används fullt ut (klinisk personal ställer verksamhetskrav och ITpersonal arbetar utifrån sin profession med konfiguration och
programmering), samt styrs i enlighet med riktlinjen ”Styrning av
utveckling och förvaltning av IT-lösningar”.
Region Jönköpings län är en av många kunder hos avtalad leverantör,
vilket kan leda till att regionen får låg prioritet.
Hanteras genom att Inköpsavdelningen ligger nära projektet.
Förändrade eller nya krav gällande exempelvis:
- befintliga integrationer, SPOR med mera
- informations- eller IT-säkerhet

Kostnader
Investering
Licenser: 1,6 miljoner kronor
Extern konsult: iMDsoft, 3,4 miljoner kronor (2 300 timmar)
Projektkostnader
Projekttimmar OP/IVA: 0,8 miljoner kronor (1 500 timmar)
Projekttimmar ITC: 8,0 miljoner kronor (11 050 timmar)
OP/IVA klinikerna behöver även ta höjd för utbildning av personal när
MetaVision 6.x ska tas i drift.
Ökade årliga driftkostnader
I samband med uppgradering och uppsättning av nya miljöer är bedömningen att
den årliga driftskostnaden för MetaVision 6.x kommer att öka i och med en annan
uppsättning av miljöer och servrar. En grov uppskattning pekar på en
kostnadsökning från cirka 1,4 miljoner kronor till 1,8 miljoner kronor. Under
projekttiden finns behov av att ha dubbla miljöer, 5.4 i produktion och 6.x för
utveckling och test.
Den årliga underhållskostnaden för MetaVision stiger från 12 % till 18 %. Baserat
på årets avtalspris motsvarar det 1,3 miljoner kronor per år i ökad kostnad.
Dessutom tillkommer ökade avskrivningskostnader på den investering som görs i
samband med uppgraderingen om 1,7 miljoner kronor per år.
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Avvecklingskostnader
När MetaVision 6.x är i drift kommer MetaVision 5.4 att avvecklas och arkiveras.
Kostnaden för detta är svår att uppskatta i nuläget, men den kostnad som
uppkommer, tidigast 2020, till följd av detta kommer verksamheten behöva
hantera.
Finansiering
Den modell för finansiering av IT-system som Region Jönköpings län har innebär
att alla kostnader slutligen bärs av verksamheten. Det omfattar avskrivningar/
internränta på de investeringar som sker i systemet, kostnader för externa och
interna IT-konsulter, drift av servrar, beredskapskostnader med mera. Även de
årsavgifter (underhållsavgifter) som betalas till IT-systemleverantören bärs av
verksamheten.
En så här omfattande uppgradering innebär en stor kostnadspuckel för
verksamheten, vilket i de flesta fall är svårt för en enskild verksamhet att hantera.
Att hantera versionsbytet av MetaVision inom OP/IVA skulle kräva omfattande
temporära verksamhetsförändringar för att rymmas inom befintlig kostnadsram.
Jämförelsevis sker all utveckling av till exempel Cosmic genom särskilda
utvecklingsmedel inom ramen för regionstyrelsens anslag för IT-utveckling. När
ett verksamhetsspecifikt system byts ut mot en funktionalitet i Cosmic (t ex RoS
till BoS) finansieras den utvecklingen inom ramen för det gemensamma anslaget.
Förslag på hantering:
• IT-centrums insatser i uppgraderingsprojektet under 2019 och 2020
hanteras inom ramen för regionstyrelsens anslag för IT-utveckling
(uppskattat till cirka 8 miljoner kronor).
• Viss verksamhetstid i projektet från OP/IVA klinikerna i länet hanteras
inom ramen för regionstyrelsens anslag för IT-utveckling (uppskattat till
cirka 0,8 miljoner kronor)
• Regionstyrelsens anslag för IT-utveckling förstärks tillfälligt under 2019
och 2020 med medel från regionstyrelsens anslag för oförutsett
• Investeringarna i licenser och konsulttiden från leverantören i anslutning
till projektet finansieras inom befintligt investeringsanslag för
specificerade investeringar IT.
Vad gäller de ökade årliga driftkostnaderna har OP/IVA klinikerna i länet
sjukvårdsdirektören för kirurgisk vårds uppdrag att förbereda sig för att inom sin
kostnadsram klara de tillkommande löpande kostnaderna som uppgraderingen
medför (uppskattat till cirka 3,4 miljoner kronor per år).

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-14
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret - ekonomi
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 74-75
Tid:

2019-06-04

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§74

Revisioner Itino-tåg
Diarienummer: RJL 2019/1155
Beslut
Nämnden föreslår regionstyrelsen
1. Godkänna beslut om revisioner av Itino-tåg till en
maximal kostnad på 9 300 000 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan.
Tågrevisioner är omfattande renoveringar där bland annat
säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick och måste
utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har getts möjlighet att
yttra sig i ärendet
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö 2019-06-04
 Protokollsutdrag Regionstyrelsens Au 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Marcus Eskdahl
Ordförande

Tommy Bengtsson (V) Arnold Carlzon (KD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 74-75
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-06-04

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur
och miljö §§ 88-91
Tid:

2019-06-04 kl.08.30-08.55

Plats:

Regionens hus, sal B

§89

Revisioner Itino-tåg
Diarienummer: RJL 2019/1155
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna beslut om revisioner av Itino-tåg till en
maximal kostnad på 9 300 000 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan.
Tågrevisioner är omfattande renoveringar där bland annat
säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick och måste
utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Marcus Eskdahl
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 136

Revisioner av Itino-tåg
Diarienummer: RJL 2019/1155
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna beslut om revisioner av Itino-tåg till en
maximal kostnad på 9 300 000 kronor.
Sammanfattning
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan.
Tågrevisioner är omfattande renoveringar där bland annat
säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick och måste
utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Yrkande/förslag vid sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionstyrelsen

Revisioner Itino-tåg
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner beslut om revisioner av Itino-tåg till en maximal kostnad på
9 300 000 kronor.

Sammanfattning
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan. Tågrevisioner är omfattande
renoveringar där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick
och måste utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.

Information i ärendet
Tågrevisionerna som ska genomföras avser nio Itino-tåg. Tågrevisioner är
omfattande underhåll där bland annat säkerhetsrelaterade funktioner återställs till
nyskick. Revisionerna följer en plan efter antal körda kilometer och ålder.
Revisioner måste utföras för att inte fordonen ska beläggas med körförbud.
Verksamhetens bedömning av investeringen:
Revisioner Itino-tåg DNR 2019/1155
Medborgar-/kundperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?
Process- och produktionsperspektiv:

4

(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Förbättrad metod

4

Förbättrad arbetsmiljö

3

Positiva miljökonsekvenser

3

Sammanfattande bedömning av investeringen:

4

Finansiering
Investeringen ligger i planeringen för 2019 och finansiering av 9 300 000 kronor
kommer att ske inom befintligt utrymme för nya beslut enligt Budget 2019 med
flerårsplan.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02

Beslut skickas till
Länstrafiken
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 138

Hyresavtal – Norrahammars vårdcentral och
folktandvård
Diarienummer: RJL 2019/995
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Hemsö Vårdfastigheter AB att gälla från och med 202006-01.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr lokaler för vårdcentral och
folktandvård i Norrahammar. Hyresavtalet har omförhandlats med
lägre kostnad och bättre villkor som resultat.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
 Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö
Vårdfastigheter AB.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Or

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-05-28 09:00-14:40
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Regionstyrelsen

Hyresavtal Norrahammar vårdcentral
och folktandvård
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö
Vårdfastigheter AB att gälla från och med 2020-06-01.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr lokaler för vårdcentral och folktandvård i
Norrahammar. Hyresavtalet har omförhandlats med lägre kostnad och bättre
villkor som resultat.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan år 2003 lokaler om cirka 2 265 kvadratmeter för
vårdcentral, folktandvård, barnhälsovård och kvinnohälsovård i Norrahammar av
Hemsö Vårdfastigheter AB.
I mars 2018 sade Region Jönköpings län upp hyresavtalet för omförhandling, då
det inte ansågs som marknadsmässigt. Därefter har regionfastigheter arbetat med
förhandlingen och det hyresavtal som är resultatet innebär att hyran sänks och att
kostnader för el numera ingår i hyran. Totalt sänks hyran med cirka 22 procent.
Bifogat hyresavtal bedöms av regionfastigheter vara marknadsmässigt:
– Ny hyreskostnad är 3 123 120 kr inklusive el.
– Hyresvärd kommer att byta ut befintlig allmän belysning till LED-armaturer
Totalt sett innebär bifogat hyresavtal en besparing på ca 675 000 kronor årligen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö Vårdfastigheter AB.
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Beslut skickas till
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 139

Tillägg till hyresavtal – Gnosjö vårdcentral
Diarienummer: RJL 2019/1370
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna tilläggsavtal till hyresavtal mellan Region
Jönköpings län och Fastighets AB Järnbäraren att gälla
från 2019-07-01.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr lokaler för vårdcentral i Gnosjö. Efter
konvertering av uppvärmningssystem har hyran justerats eftersom
kostnaden för uppvärmning sjunker.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
 Hyresavtal samt tilläggsavtal rörande Gnosjö vårdcentral.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Tillägg till hyresavtal Gnosjö
vårdcentral
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tilläggsavtal till hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Fastighets AB Järnbäraren att gälla från 2019-07-01.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr lokaler för vårdcentral i Gnosjö. Efter konvertering av
uppvärmningssystem har hyran justerats eftersom kostnaden för uppvärmning
sjunker.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan år 1998 lokaler för vårdcentral på Storgatan 15 i
Gnosjö. Gnosjö kommuns helägda bolag Fastighets AB Järnbäraren hyr ut cirka
1700 kvadratmeter till Region Jönköpings län.
Fastighetsägaren har konverterat uppvärmningen från direktverkande el till
fjärrvärme. Totalt sänks hyran med cirka 20 procent, eftersom kostnaden för
uppvärmning sjunker.
Bifogat tilläggsavtal inklusive huvudavtal bedöms av regionfastigheter vara
marknadsmässigt:
– Ny kostnad för uppvärmning uppgår till 136 000 kr/år.
– Det nya tilläggsavtalet löper 2019-07-01 tillsvidare.
Totalt sett innebär bifogat tilläggsavtal en minskad kostnad om cirka 253 000
kronor per år, jämfört med befintligt avtal.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
Hyresavtal samt tilläggsavtal rörande Gnosjö vårdcentral.
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Beslut skickas till
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Regions Jönköpings län

Tillägg till kontrakt Distriktsvårdens lokaler, Töllstorp 1:321.
Då installation av vattenburen värme installerats 2018-07-05 justeras hyran för
Distriktsvårdens lokaler med 136.000 kr/år. Ökningen innebär att värme ingår i
hyreskostnaden. Detta tillägg justeras med index KPI 1980 med 100%
Elförbrukning debiteras likt tidigare.
Tillägget gäller från 2019-07-01.

Gunnar Lindow
VD
Fastighets AB Järnbäraren

Ovan stående tillägg godkännes

Maria Frisk
Region Jönköpings län

Agneta Jansmyr
Region Jönköping län

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 132

Delårsrapport per april 2019 Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Beslutar att en genomgång av delårsrapporten genomförs
vid styrelsens sammanträde den 11 juni.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
april samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar
Lena Strand

2019-05-22
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Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport från
verksamhetsområden per april 2019
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den
samlade delårsrapporten efter april som regionstyrelsen lämnar till
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information.
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
delges även nämnderna
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör
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Regionfullmäktige

Delårsrapport per april 2019 Region
Jönköpings län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport per april 2019
Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
 godkänner delårsrapport per april 2019 för de delar som avser nämndens
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter april. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per april samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter där såväl
fullmäktiges mål som inom vissa områden ytterligare mätetal redovisas.
Efter första tertialet ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 45 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter första tertialet har 33 mål (73 procent) helt
eller delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per april månad visar ett överskott
på 430 miljoner kronor, den största förklaringen till tertialets stora
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budgetavvikelse avser ändrad redovisningsprincip där finansiella placeringars
marknadsvärde redovisas i resultaträkningen varje månad. Helårsprognosen pekar
på ett överskott med 410 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än
budgeterat årsresultat. Årets resultat bidrar till finansieringen av det omfattande
investeringsprogrammet som pågår i verksamheten både vad avser byggnationer
och utrustning.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
Delårsrapport april 2019

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Delårsrapport 1
Tertial 1 2019
Verksamhetsstöd och service

Dnr 2019/178
Arne Andersen, Direktör
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se
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Inledning
Verksamhetsstöd och service ger stöd och service till Region Jönköpings läns verksamheter
och länets invånare inom 14 olika områden;

Budgeterade intäkter och anslag uppgår till 1764 mnkr. Jämfört med föregående år har antalet
faktiska årsarbetare ökat med 26 och uppgår i snitt till 850 årsarbetare. Budgetavvikelsen
uppgår vid första tertialet till plus 10,2 mnkr. Prognosen för 2019 visar en negativ
budgetavvikelse med 1,7 mnkr.
Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga förbättringar för att förverkliga idén om att
”Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom samverkan, tillgänglighet
och kompetens.” Stort engagemang läggs på att skapa enhetlig service, enhetlig prissättning
och lika villkor över länets alla delar.
Några områden har större utmaningar än andra. Område invånarservice – med enheten 1177
Vårdguiden på telefon - har svårt att nå full bemanning på grund av svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor. Till följd av bemanningsproblemen finns ett budgetöverskott med 1,8 mnkr.
Antalet faktiska årsarbetare ligger på oförändrad nivå jämfört med motsvarande period
föregående år. I 2019 års budget förstärktes området med 5,0 mnkr. För att underlätta
rekrytering av sjuksköterskor fick verksamheten under senhösten 2018 tillgång till nya lokaler
i Jönköping. De nya lokalerna är ett komplement till Nässjö där huvuddelen av verksamheten
finns. Upplevelsen är att det är något lättare att rekrytera till Jönköping.
Det andra området med stora utmaningar är måltidsservice. Att komma till rätta med den
negativa budgetavvikelsen inom område måltid har varit, och är, fortfarande en stor utmaning.
Trots stort fokus på genomförandet av kostnadsbegränsande åtgärder är budgetavvikelsen
minus 3,9 mnkr . En del i underskottet förklaras av högre andel ekologiska livsmedel jämfört
med tidigare år. Extra kostnaden för ekologiska livsmedel är vid första tertialet 1,2 mnkr.
Regionfastigheter har budgetavvikelse på plus 0,2 mnkr. I resultatet ingår kostnader för
byggnadsrelaterad ohälsa med 1,4 mnkr. Inom fastighetsverksamheten finns stort fokus på att
genomföra det omfattande investeringsprogrammet. De pågående fastighetsinvesteringarna
har en total budgetram på 2,9 miljarder kronor. De största projekten är nybyggnation av hus
D1/D2 vid Ryhovs sjukhus samt hus 37 på Höglandssjukhuset Eksjö.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-04-30

Andel

2018-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

12

54%

9

50%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

5

23%

6

33%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

5

23%

3

17%

Antal mätetal som
mäts

22

100%

18

100%

I tabellen redovisas mätetal beslutade av regionfullmäktige och nämnd
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Inom Verksamhetsstöd och service arbetar vi aktivt med kundfokus. Av Region Jönköpings
läns 13 grundläggande värderingar fokuserar vi särskilt på kundorientering, snabba reaktioner
och samverkan. Dessa tre ingår i våra 4V-Vision, värderingar, verksamhetsidé och
verksamhetsmål. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är att det finns etablerade forum för
dialog med kund.
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

11

Totalt sett samverkar 11 regioner/landsting. Fyra regioner
samverkar dygnet runt (från 1 juni).Övriga regioner
samverkar vardagar klockan 7-16 och alla nätter klockan
22-07. Det pågår arbete i flera regioner för att ansluta sig
dygnet runt.

15 %

Invånarservice 1177
- Besvarade samtal
inom 9 minuter

För att kunna nå målvärdet måste alla samverkanspartners
höja sin bemanning och därigenom kunna besvara fler
samtal. Det räcker inte enbart med att 1177 Vårdguiden på
telefon i Region Jönköpings län ökar sin bemanning för att
besvara fler samtal inom 9 minuter i samverkanskön.

Aktiviteter

Analys

Aktivt arbete för att förbättra tillgängligheten
på 1177 Vårdguiden på telefon och nå de mål
som sätts nationellt och i vår egen
verksamhet

Arbete med rekrytering pågår.

Uppföljningsmått Nationell mätning
(antal samverkande
regioner /landsting)
75 %

Strategiska mål:

Vi skapar värde för kunden
Framgångsfaktorer:

Kunden har förtroende för våra produkter och tjänster
Uppdrag/mål:
Vi har infört vårdnära service i större utsträckning.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

1

0

Inga utökade uppdrag.

Antal uppdrag i
jämförelse med
föregående år

Aktiviteter

Analys

Skapa personella förutsättningar inom
område närservice för att möta kundens
behov gällande vårdnära service.

Aktiviteten har inte startat.

Uppdrag/mål:
Vi möjliggör för kunden en lägre möbelkostnad genom att nyttja tillgängliga
möbelförråd för regionen
Aktiviteter

Analys

Servicecenter och kommunikatör utvecklar
sida för möbelförråd i serviceportalen

Uppstartsmöte om kommunikation har hållits.
Kommunikationsplan med budskap och aktiviteter har
upprättats. Flera kommunikationsåtgärder har genomförts
och det är nu dags för nyheter i flera steg som berättar om
möbelförråden och vad som gäller för dem.

Framgångsfaktorer:

Vi arbetar i nära samverkan med kunden
Uppdrag/mål:
Samtliga områden har forum för dialog med kunden.
Aktiviteter

Analys

Genomföra kunddialoger regelbundet

Kunddialoger sker på olika sätt i våra områden, exempelvis
på planeringsmöten, husmöten mm.

De områden som idag inte har forum för
dialog med kund ska skapa detta

Alla områden arbetar med dialog med kund.

Framgångsfaktorer:

Vi har gott bemötande, god service och hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Vi reagerar snabbt på kundens behov och frågor
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

100 %

62 %

Alla områden arbetar och planerar för detta.

Andel områden som
stämt av sin
kundnöjdhet i sina
forum
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Aktiviteter

Analys

Vidareutveckla och marknadsföra en väg in
för kund via vår kundservice

Avbruten i väntan på resultatet av analys över
beställningsvägar i Verksamhetsstöd och service.
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Perspektiv:

Process och produktion
Välfungerande processer är en förutsättning för att Verksamhetsstöd och service ska lyckas i
sitt uppdrag. Produkter och tjänster som vi levererar ska hålla god kvalitet. Vi arbetar med
ständiga förbättringar, sätter tydliga mål med handlingsplaner och genomför regelbundna
uppföljningar av våra nyckelmått. Två av våra områden är certifierade enligt ISO9001:2015.
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Välfungerande hjälpmedelsverksamhet
Aktiviteter

Analys

Fortsatt kvalitetscertifiering med goda
omdömen

Arbetet med att upprätthålla kvalitetscertifieringen pågår
alltjämt.

Arbeta för ett gemensamt arbetssätt inom
samtliga produktområden

Processförvaltarna är inbjudna till en genomgång där vi bl a
ska beakta att läkemedelsnära produkter(LMN) området
följer enhetens rutiner.

Medverka till god kontroll av
förskrivningsmönster och
ekonomi/uppföljning inom samtliga områden

Tas löpande upp vid kunddialogerna och kundrådet.

Fortsätta utdelning av kostnadsfria
broddar/halkskydd

Uppföljning av distributionen 2018 har skett tillsammans
med Folkhälsa och sjukvård, länsförsörjning och inköp. Vi
kommer att tillämpa samma rutin som förra året. HMC
ansvarar för distribution till kommunerna.

Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten
Aktiviteter

Analys

Genomföra möten med styrgrupp, kundråd,
kunddialoger och rehabiliteringschefer enligt
plan

Dokumenterade möten med styrgrupp, kundråd och
kunddialog hos respektive kund sker löpande under året.
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Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

95 %

Uppnår målet.

Avtalstrohet inköp

Uppdrag/mål:
Upphandlingsavtal som möjliggör inköp av lokalproducerade livsmedel.
Aktiviteter

Analys

Möjliggöra inköp av lokalproducerade
livsmedel genom att anpassa upphandlingens
storlek

Den senaste livsmedelsupphandlingen möjliggör inköp av
lokalproducerade livsmedel.

Uppdrag/mål:
Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska gälla
Aktiviteter

Analys

Krav på kollektivavtalsliknande villkor ska
användas om det är behövligt. Kravet gäller i
alla led, även underentreprenörer.

Arbetsrättsliga villkor används i de upphandlingar där det är
behövligt. Finns idag infört i våra avtalsmallar.

Uppdrag/mål:
Personalövertagande och sysselsättningskrav vid upphandling
Aktiviteter

Analys

Krav på personalövertagande och
sysselsättningskrav ska finnas med i de
upphandlingar där det är relevant

Kravet på personalövertagande och sysselsättningskrav tas
med i kommande upphandlingar där det är relevant.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Aktiviteter

Analys

Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och
upphandlade transporter genom att följa upp
och utveckla trafiksäkerhetsarbetet.

Ingår i avtalsuppföljning 2019.
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Uppdrag/mål:
Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i vår verksamhet ökar
under programperioden.
Mätetal

Målvärde

Resultat

90 %

Analys
Årsmått.

Andel levererad
energi från
förnyelsebara
energikällor

Uppdrag/mål:
Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal
Levererad energi
elförbrukning

Levererad energi
värmeförbrukning

Målvärde

Resultat

Analys

77
kWh/m2

80,1
kWh/m2

Prognosen för den totala energianvändningen för Region
Jönköpings län är 163,1 kWh och vi uppfyller inte riktigt
målvärdet på 162,5 kWh. Elförbrukningen har dock sänkts
från 80,6 kWh till 80,1 kWh sen bokslutsvärdet 2018.

85,5
kWh/m2

83
kWh/m2

Prognos för den totala energianvändningen för Region
Jönköpings län är 163,1 kWh och vi uppfyller inte
målvärdet på 162,5 kWh. Totala värmeförbrukningen i nivå
med 2018.

Aktiviteter

Analys

Energironder ska genomföras regelbundet
enligt fastställd plan i samtliga verksamheter i
organisationen.

En rutin med tillhörande checklista är framtagen och
godkänd av miljöchefen. Den gäller fr o m 1/1-19.
Kommunikationsavdelningen ska nu hjälpa till med att
kommunicera ut den till chefer och personal.

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara näranoll-energihus för levererad energi.

Tas med vid projektering av byggnader. Olika status
beroende på ny- eller ombyggnadsprojekt.

Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Koldioxidutsläpp
från arbetspendling

0,96
ton/anstäl
ld

Resultat

Ingen resvaneundersökning genomförs under 2019. Obs.
mål och mätetal avser hela Region Jönköpings län.

-20 %

11,7 %

Antal km med egen bil har ökat. I vissa områden är orsaken
oklar och analys pågår. I andra områden är orsaken att
man bor mitt emellan bostadsort och förrättningsort och
då kör med egen bil och på så sätt belastar miljön minsta
möjliga.

-10 %

-0,4 %

En minskning har skett, dock inte så stor att vi når målet.
Arbete med att nyttja resfria möten pågår där det är
möjligt.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)

Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)

Analys
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Mätetal

Målvärde

Koldioxidutsläpp
från tjänsteresor

0,13
ton/anstäl
ld

Resultat

Analys
Årsmått.

75 %

60 %

Vid inköp av nya bilar följs Region Jönköpings läns
drivmedelsstrategi. Bilarna byts ut successivt.

0%

-100 %

Inga flygresor har gjorts under första tertialet.

0%

-100 %

Inga flygresor har gjorts under första tertialet.

Andel fordon som
lever upp till Region
Jönköpings läns
drivmedelsstrategi
Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg
Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

Aktiviteter

Analys

Fordon ska köpas in i enlighet med
drivmedelsstrategin och tankning ska i första
hand ske av det drivmedel som är prioriterat i
denna strategi.

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd
drivmedelsstrategi.

Laddstolpar till elbilar för besökande och
personal ska i samarbete med el-nätägaren
byggas ut vid våra fastigheter. År 2018 bör
huvuddelen av våra motorvärmare vara
bortplockade efter en behovsanalys och dess
ledningar frigjorda till förmån för elbilar.

Arbete med att ta fram ett beslutsunderlag med bedömd
investeringskostnad för uppbyggnad av laddinfrastuktur
och ladd-P-platser för ca 50% av regionens
verksamhetsbilar och poolbilar samt för ett mindre antal
besöks- och personal-P-platser på våra egenägda
fastigheter har genomförts. Förslag framme och kommer
att behandlas av regionstyrelsen den 14 maj 2019.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Aktivt arbete på flera håll för att främja resfria möten och
för att kommunicera nya riktlinjerna för möten och resor.

Översyn av parkeringsavgifter (handlingsplan
reseanalys)

Beslutsunderlag för avgiftsparkering för personal finns i
Trafikplan över Länssjukhuset Ryhov. Denna har
presenterats i regionstyrelsens arbetsutskott. Beslut
planeras under hösten 2019.

Styra mot val av
miljöbilar/supermiljöbilar/laddfordon genom
utveckling av p-platser (handlingsplan
reseanalys)

Sker i enlighet med fastställd drivmedelspolicy.

Säkra cykelförvaringsplats med cykelservice
(handlingsplan reseanalys)

Byggnation/utveckling av cykelparkeringar ska påbörjas
efter slutförd upphandling.

Försörja med fler ladd-P-platser
(handlingsplan reseanalys)

Arbete med att ta fram ett beslutsunderlag med bedömd
investeringskostnad för uppbyggnad av laddinfrastuktur
och ladd-P-platser för ca 50% av regionens
verksamhetsbilar och poolbilar samt för ett mindre antal
besöks- och personal-P-platser på våra egenägda
fastigheter är framtaget.

Genomföra informationskampanjer
(handlingsplan reseanalys)

Under 2019 kommer bl a kampanj kring tjänstecyklar
genomföras. Eventuell cykelkampanj kring vintercykling
genomföras i höst.
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Aktiviteter

Analys

Fysiska åtgärder för ökad cykling
(handlingsplan reseanalys)

Investeringsbeslut har tagits kring utbyggnad/utveckling av
säkra cykelparkeringar inom hela länet.
Byggnation/utveckling av cykelparkeringar påbörjas efter
slutförd upphandling.

Erbjuda hälsotest (handlingsplan reseanalys)

Ej aktuellt i dagsläget.

Översyn av bilbokningssystem (handlingsplan
reseanalys)

Aktiviteten är ej påbörjad. Har koppling till annan aktivitet
"Genomföra förstudie av nytt bilbokningssystem".
Marknadsundersökning ska genomföras.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Årsmått.

Antal
upphandlingar där
kvalificerade
miljökrav respektive
sociala/etiska krav
har ställts
Årsmått.
Antal genomförda
innovationsvänliga
upphandlingar
-8 %

15,4 %

Matsvinnet har minskat något sedan mätningarna 2018.
Ständigt arbete pågår för att minska matsvinnet,
menyplanering, inköp och översyn av rutiner. Vid "Glada
kvarten" i restaurangerna mellan 14.00 - 14.15 kan
besökare köpa överbliven mat till en lägre kostnad för att
minska matsvinnet.

-8 %

48,5 %

Matsvinn per
patientportion

Mätning pågår, nytt för i år är att avdelningarnas svinn
mäts per avdelning. Resultat diskuteras bl.a. på APT och
kostombudsträff.

Aktiviteter

Analys

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta
upp en målsättning för att minska matsvinnet
samt ge förslag på åtgärder för att minska
detta.

Matavfallet mäts systematiskt, resultatet från senaste
mätningen diskuterades vid kostombudsträff då vi ser att
antalet orörda brickor är stort.

Vår användning av engångsmaterial ska
utredas i syfte att minska användningen och
främja förnyelsebara material.

Pågående arbete med handbok där ett urval av prioriterade
artiklar kommer lyftas fram med bättre alternativ ur ett
miljöperspektiv.

Vi ska utveckla metoder och arbetssätt för

Vi har utvecklat metoder och arbetssätt för uppföljning av

Matsvinn per
restaurangportion
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Aktiviteter

Analys

uppföljning av de miljömässiga krav som ställs
på upphandlade leverantörer.

miljökrav. Uppföljningar har påbörjats enligt fastställd rutin.

Vi är aktiva och medverkar i utvecklingen av
det nationella samarbetet (CSR)

Arbetet pågår enligt handlingsplan, med gemensam
uppföljning av sociala hållbarhetskrav i upphandling.
Riskbedömning av operationsartiklar samt revisioner av
handskar pågår, i samverkan med Region Östergötland och
Region Kalmar.

Vi ska utreda möjligheten att använda de
livsmedel som produceras i våra
naturbruksgymnasier i vår egen verksamhet.

Investeringsärende - investering i minimejeri vid Tenhults
naturbruksgymnasium. Område miljö fortsätter att bevaka
ärendet.

Minska användningen av buteljerat vatten.

Till patienterna behövs vichyvatten och mineralvatten som
en del i behandlingen.
För restaurangerna har vi endast lättöl ekologiskt, det
kolsyrade vattnet finns i kranar på restaurangen. På
lunchbeställningar som går ut från verksamheterna
levereras kranvatten i kanna.

Uppdrag/mål:
Ta fram en kostpolicy
Aktiviteter

Analys

Område Måltid och Miljö ska gemensamt
arbeta fram en kostpolicy för regionen

Utkast till kostpolicy är under arbete.

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Aktiviteter

Analys

Grönstrukturplanen

Grönstrukturplan för Länssjukhuset Ryhov klar för
redovisning och beslut.

Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på
vad medarbetare kan göra

Miljödelen av denna hållbarhetsutbildning har tagits fram
och 80 % av alla anställda inom Region Jönköpings län
genomförde utbildningen under 2017. Från och med 2018
ska den genomföras av alla nyanställda.

Arbeta vidare med våra 4V och aktiva
kunddialoger

Arbete med våra 4V (vision, värderingar, verksamhetsidé
och verksamhetsmål) fortsätter. Dialog med kund sker på
olika sätt.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Inga hinder läggs för mångfald, kompetens är
styrande.

Alla områden arbetar utifrån detta, chef ansvarar.

Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Verksamheten och arbetsplatsen ska präglas
av likabehandling.

Alla områden arbetar utifrån detta, chef ansvarar.

Uppdrag/mål:
Integration
Aktiviteter

Analys

Sociala aspekter beaktas i samtliga
omfattande byggprojekt

I upphandling för större projekt ställs krav på att personer
som står utanför arbetsmarknaden med relevant
kompetens ska anlitas.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

80 %

72,3 %

Värdet är ungefär detsamma som T3 2018. Då inkluderas
inte de C-klassade produkter som på förhand godkänts av
beställaren. Generellt antar vi att ca 10 % är sådana
produkter. Lägger man till dessa produkter blir mätvärdet
högre och närmare 80 %.

Andel A- och Bklassade
byggmaterial vid
om- och
nybyggnation.

Aktiviteter

Analys

Vi ska utveckla strategier, mål och påbörja
arbetet med att minimera mängden
hormonstörande ämnen i varor som
upphandlas.

Pågår enligt projektplan.

Under programperioden genomförs projektet
giftfri sjukvård för barn för att säkerställa en
kemikaliesäkrad miljö i enlighet med
riktlinjerna för ”Operation giftfri förskola”[3].

Del 1 – Leksaker. Upphandling leksaker är klar och redo att
avropas från avtalen.

Vi ska ha bra kännedom om de mjukgörare
som ingår i plastprodukter som används inom
sjukvård och som är avsedda att vara i
kontakt med kroppen.

Pågår enligt projektplan.

Del 2 - Sjukvårdsmaterial. Väntar på svar från leverantör på
de grå produkterna. Påminnelser har skickats ut.
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Uppdrag/mål:
Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje
hand väljer vi ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

93 %

96,9 %

Under sommaren 2018 bildades en grupp "EKO/hållbarhet"
inom område måltid med representanter från alla köken.
Gruppen har arbetat intensivt med att identifiera avtal och
att byta ut produkter i enlighet med målet. Gruppen
arbetar ständigt med dessa frågor.

18 %

44,2 %

Under sommaren 2018 bildades en grupp "EKO/hållbarhet"
inom område måltid med representanter från alla köken.
Gruppen har arbetat intensivt med att identifiera avtal och
att byta ut produkter i enlighet med målet. Gruppen
arbetar ständigt med dessa frågor.

68 %

88,6 %

Under sommaren 2018 bildades en grupp "EKO/hållbarhet"
inom område måltid med representanter från alla köken.
Gruppen har arbetat intensivt med att identifiera avtal och
att byta ut produkter i enlighet med målet. Gruppen
arbetar ständigt med dessa frågor.

55 %

55,2 %

För första gången uppfyller vi målet gällande ekologiska
livsmedel. Under sommaren 2018 bildades en grupp
"EKO/hållbarhet" inom område måltid med representanter
från alla köken. Gruppen har arbetat intensivt med att
identifiera avtal och att byta ut produkter i enlighet med
målet. Gruppen arbetar ständigt med dessa frågor.

95 %

90,1 %

Två av tre kök uppfyller målet. Arbete pågår nu inom
arbetsgruppen "EKO/hållbarhet" för att bli bättre.

Andel
svenskproducerat
oberett kött, mjölk
och ägg
Andel svenskodlad
frukt och grönt

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

Andel ekologiska
livsmedel

Andel kaffe, te och
kakao med sociala
och etiska krav

Aktiviteter

Analys

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter
säsong

Naturligt arbete i kök, levande menyplanering efter säsong
och högtider.

Arbeta för att uppnå ställda mål i
Hållbarhetsprogrammet

Arbete har genomförts i våra områden med gott resultat.

Uppdrag/mål:
Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra
restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

20 %

27 %

Uppnår målet.

Andel
hälsofrämjande
fikautbud för
möten/konferens
Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 1
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

19 %

18,9 %

Vegetariskt alternativ finns alltid att tillgå på
lunchbufféerna, gästen väljer.

Andel vegetariska
portioner i
regionens
restauranger

Aktiviteter

Analys

Säkerställa att utbud finns avseende hälsofika
och vegetariska rätter för att underlätta för
våra kunder att göra hälsosamma val.

Utbud finns. Arbetar med att uppdatera utbud av hälsofika.

Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Uppföljning ännu ej påbörjad.

Andel förskrivna
läkemedel med
fastställd
miljöpåverkan.

Aktiviteter

Analys

Kartläggning av tillgängliga system och
metodik för läkemedels miljöpåverkan ska
genomföras i samverkan med
läkemedelskommittén

Deltar på FAKTA-dagarna där information om läkemedel
och miljö ska ges tillsammans med läkemedelskommittén
och läkemedelsförsörjningen.

Uppdrag/mål:

Arbeta fram ett nytt program för hållbar utveckling (2021-2025)
Aktiviteter

Analys

Arbeta med att ta fram ett nytt program för
hållbar utveckling 2021-

Ett arbete har gjorts med att kartlägga eventuella gap och
till viss del har formuleringar av mål påbörjats tillsammans
med folkhälsa och HR. Första träff med den parlamentariska
referensgruppen är inbokad. Där ska inriktningen av
programmet diskuteras.

Strategiska mål:

Processorienterad effektiv verksamhet
Framgångsfaktorer:

Uppföljning av nyckelmått inom varje område
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

96 %

94 %

Snitt för årets första fyra månader uppgår till 94 %.

80 %

76,2 %

Arbete pågår kontinuerligt i konsulentgruppen med att
implementera olika förbättringar. Utvecklingsarbete pågår
med bland annat införande av en webbtidbok,
strukturerade schema, omfördelning av arbetsuppgifter
och kompetensutveckling.

-5 %

-10 %

För att mäta effekten av upphandlingar jämförs nya
upphandlingar med tidigare års. Målet är att de jämförbara
upphandlingar som görs ska innebära prissänkningar med
5%. God måluppfyllelse för april månad.

703 778 tkr

Naturlig variation mellan olika månader.

9 min

18,46 min

Medelväntetiden är fortfarande långt ifrån målet. Fler
medarbetare behöver anställas och vi behöver ha en hög
frisknärvaro.

9 min

18,6 min

Ackumulerat för första tertialet är medelväntetiden 18,6
minuter vilket är något högre än utfallet för april månad.
För att uppnå målet krävs fler medarbetare och hög
frisknärvaro.

75 %

75 %

Tillgängligheten i april har ökat något i förhållande till
mars. Tillgängligheten är något högre på helg än på vardag.
Då vi prioriterar helgdagar då övrig vård är stängd.

20 sek

19 sek

Fortsatt god tillgänglighet.

120 kr

126,41 kr

Högre kostnader än budgeterat beroende på
lagerförändringskostnader (förrådsdiff + kassation).

724 st

Uppföljning av läkemedelsgenomgångar.

10,3 %

Ökad försäljning inom diabetesområdet i samband med

Hjälpmedelsförsörjn
ing Leveranssäkerhet %
Hjälpmedelsförsörjn
ing Tillgänglighet %

Inköp - Effekt %

Inköp uppföljningsmått
upphandlingsvolym
kr ackumulerat
Invånarservice 1177
- medelväntetid på
besvarade samtal
Invånarservice 1177
- medelväntetid på
besvarade samtal
ackumulerat
Invånarservice 1177
Besvarade samtal
totalt %
Invånarservice
kontaktcenter Besvarade samtal
inom antal sek
Läkemedelsförsörjni
ng - Kostnad/
orderrad i kr
ackumulerat
Läkemedelsförsörjni
ngUppföljningsmått
gällande antal
läkemedelsgenomgångar
ackumulerat
13 %
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Materialförsörjning
Distributionskostna
d % ackumulerat

Analys
start av projektet Sesam/Jeeves påverkar resultatet
positivt. Samtidigt har vi ökade driftkostnader i form av
ökade IT-kostnader.

45 kr

43,94 kr

En fortsatt hög IT kostnad för två pågående projekt,
Sesam/Jeeves och Eazystock påverkar driftkostnader.

96 %

96,06 %

Vi uppnår målet men vi har problem med att vissa
leverantörer inte kan leverera beställda varor enligt den
ledtid som är avtalat. För att förbättra servicegraden pågår
arbete med leveransbevakning och avtalsuppföljning
tillsammans med område inköp samt att ett nytt
lageroptimeringssystem införs. Ett nytt sortiment inom
diabetesmaterial som inte ligger med lagersaldo påverkar
resultatet till stor del.

60 %

56 %

Kraftig försämring, beror dock delvis på att mer intern tid
har lagts för att arbeta med nya strukturer för att hantera
eftersläp på förebyggande underhåll (FU) på Ryhov. Den
låga siffran skall lyftas i ledningsgruppen.

100 %

89 %

I stort sätt oförändrat resultat, arbetet med att få ned
eftersläp av förebyggande underhåll (FU) fortsätter.

640 st

600 st

Ackumulerat uppnås målet. Tillfällig nedgång under april.

80 %

94 %

God måluppfyllelse.

100 %

68 %

I och med e-fakturalagen ökar andelen e-fakturor varje
månad, vi ansluter just nu nya e-fakturaleverantörer varje
dag. I snitt uppgår andelen e-fakturor till 68%.

Materialförsörjning
- Kostnad per
orderrad i kr
ackumulerat
MaterialförsörjningMedelservicegrad %

Medicinsk teknik Kundfaktor %.

Medicinsk teknik Andel utförda FU%
inom utsatt tid.
HR- antal
lönespecifikationer
per
löneadministratör
Miljö Beläggningsgrad %
Ekonomi - andel efakturor %

Halvårsmått
Säkerhet Uppföljningsmått
avseende antal
akuta utryckningar
av
ordningsvakt/väktar
e
Halvårsmått
Säkerhet Uppföljningsmått
avseende antal
polisanmälda brott
per sjukhus
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

11 st

8,07

Fortsatt fokusering på och reducering av timmar gällande
timanställda och vikarier.

660 kr

625,3 kr

Fortsatt fokusering på och reducering av timmar. Översyn
av arbetssätt och scheman pågår.

90 %

98 %

Uppfyller målet. Ny handlingsplan är framtagen och tas i
bruk efter sommaren.

75 %

73 %

Något lägre tillgänglighet vardagar än helgdagar.
Prioriterar bemanning helgdagar och kvällar då övrig vård
är stängd.

75 %

76 %

Högre tillgänglighet på heldag än vardag. Prioriterar
bemanningen helger före vardagar.

Måltid - Antal
gäster per arbetad
timma
Måltid- Total intäkt
per arbetade
timmar
Närservice Godkända
Kvalitetskontroller
Invånarservice 1177
- Besvarade samtal
totalt % - Vardagar
1177 invånarsevice
- Besvarade samtal
totalt % - Helg

Aktiviteter

Analys

Varje område ska arbeta fram förslag till
effektiviseringar för oss eller kund med
fastställda nyckelmått som utgångsläge

Alla områden arbetar med effektiviseringar, som exempel
inom område ekonomi, redovisning, där man tagit över
arbetsuppgifter från regionledningskontoret för att frigöra
tid för strategiskt arbete där. Arbete pågår också för att
förbättra tillgängligheten av möbelförråd samt inrättande
av flyttjänst där huvudfokus just nu är pågående byggen av
hus D1 på Länssjukhuset Ryhov, hus 37 på
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Råslätts vårdcentral.

Alla områden ska utföra
brandskyddskontroller och dokumentera det
på intranätet

Arbete pågår.

Strategiska mål:

Vi erbjuder rätt produkter och tjänster
Framgångsfaktorer:

Effektiva, ändamålsenliga, kommunicerade och väl dokumenterade
processer
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

100 %

86 %

Vi närmar oss målet och många områden är klara.

Andel områden som
har dokumenterat i
ledningssystemet
AM och
kommunicerat sina
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

processer (kan vara
både inom området
och med kunder)

Uppdrag/mål:
Alla produkter och tjänster som vi levererar har god kvalitet
Aktiviteter

Analys

Alla områden ska redovisa mål och eventuella
handlingsplaner för god kvalitet

Arbete pågår i nästan alla områden.

Uppdrag/mål:
Vi har en väl fungerande samverkan kring kris och beredskapsfrågor med tydlig
ansvarsfördelning
Aktiviteter

Analys

Fastställa ansvar och uppdrag i samband med
kris och beredskapsfrågor

Det pågår ett arbete med Risk- och sårbarhetsanalyser i
varje område. Larmlista är framtagen och godkänd.
Larmlista finns i stabens gemensamma mapp samt att
kontaktcenter har en lista att användas vid behov.
Arbete med kontinuitetsplanering på områdesnivå
genomförs till hösten 2019.

Uppdrag/mål:
Arealen hårdgjord yta i samband med exempelvis planering av trafik, byggnation
och parkeringsplatser minimeras
Aktiviteter

Analys

Översyn av fastighetsplaner samt byggplaner
ska genomföras avseende hårdgjord yta.

Översyn har skett av de hårdgjorda ytorna på Länssjukhuset
Ryhov.

Uppdrag/mål:
En kraftfull satsning på solenergi görs på Regions Jönköpings läns fastigheter.
Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare utifrån framtagen plan för
solenergi

Upphandling pågår för de beslutade fastigheterna där
solceller skall sättas upp.

Uppdrag/mål:
Användning av plaster minskas genom att byta ut plastartiklar mot produkter som
är biologiskt nedbrytbara samt undvika engångsmaterial när detta är möjligt.
Aktiviteter

Analys

Analys över vilka plastprodukter som kan
ersättas av annat material genomförs inför
varje upphandling

Ej påbörjad.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Under 2019 arbetar vi vidare med chefsutveckling i interkulturellt ledarskap med stöd av
representant från högskolan. Varje område arbetar med aktiv
omvärldsbevakning/benchmarking. I samverkan med universitet och högskolor bedriver
regionfastigheter forskningsprojekt inom högteknologiska vårdmiljöer och digitaliserade
belysningsbedömningar inom laboratoriemiljöer.

Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Vi arbetar i varje område med aktiv omvärldsbevakning/ benchmarking
Aktiviteter

Analys

Analys kopplat till våra förutsättningar ska
genomföras utifrån utförd
omvärldsbevakning/benchmarking

Vi inväntar resultat för nyligen genomförd benchmarking
gällande måltid och närservice.
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Perspektiv:

Medarbetare
Sjukfrånvaron inom Verksamhetsstöd- och service fortsätter att minska. 2018 års
handlingsplan och aktiviteterna i den kan vara en del av förklaringen till det. Samtliga
rehabiliteringsdialoger är genomförda och de har generellt sett varit uppskattade. De bedöms
kunna bidra till en bättre kvalitet och högre effektivitet när det gäller hälsofrämjande arbete
och rehabilitering av sjukskrivna. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter under 2019
genom individuella handlingsplaner för att förebygga sjukskrivning eller snabbare nå avslut i
rehabiliteringsprocesser.
Vi når målet när det gäller medarbetarsamtal och individuella kompetensplaner. Under våren
har arbetet med strategisk kompetensutveckling fortlöpt. Kompetensförsörjningsplaner för
samtliga verksamheter har tagits fram och dessa ska nu sammanställas till en gemensam
kompetensförsörjningsplan för Verksamhetsstöd och service.
I våra verksamheter har vi medarbetare med olika nationaliteter och vi bedömer att vi kommer
att rekrytera fler personer från olika länder i framtiden. För att stärka vår kompetens planeras
en chefsdag i ämnet ”interkulturellt ledarskap” den 27 augusti.
Omställningsfonden har beviljat medel för att bedriva språkutbildning inom flera av våra
verksamhetsområden.
Följande utbildningar planeras det också för under hösten 2019 och våren 2020:
handledarutbildning inom Närservice, teamledarutbildning, utbildning för framtida chefer
samt en ledarskaprutbildning för nya chefer. Samtliga med medel från omställningsfonden.
Arbetet med att erbjuda medarbetare heltidsanställning pågår och bedömningen är att vi når
målet med att deltidsarbete ska vara frivilligt.
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Aktiviteter

Analys

Aktivt arbete med Hälsofrämjande
arbetsplatser (HFA)

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är ett gemensamt
ansvar. Det ansvaret tar vi genom att ha särskilt fokus på
HFA vid utvecklingsdag inom resp enhet, genomföra
arbetsmiljöronder, se över organisation och
arbetsbelastning mm. på ett systematiskt sätt.

Marknadsföring genom deltagande på
jobbmässor (t ex teknikmässa, lokala
jobbmässor på orten - eller tillsammans med
regionen vid större event som t ex Dreamhack.)

HR-partnerna bidrar i sin yrkesroll till att stärka
arbetsgivarvarumärket.
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Aktiviteter

Analys

Aktiv marknadsföring av våra arbetsplatser (t
ex reportage om verksamhet i Pulsen, JP,
facktidningar etc.)

Arbete pågår.

Samtliga rekryteringsprocesser ska ha sin
utgångspunkt i kompetensbaserad
rekrytering

Område HR arbetar med kompetensbaserad rekrytering
och utbildar chefer i ämnet.

Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

99 %

God måluppfyllelse.

90 %

91 %

God måluppfyllelse.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Arbeta för att vårdnära service
implementeras i Region Jönköpings län

Genomförs när servicen efterfrågas av kund.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

8,6 %

6,2 %

Sjukfrånvaron fortsätter att minska.

Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Varje område ska analysera och vid behov
redovisa åtgärder för att minska
sjukfrånvaron

Alla områden arbetar med det utifrån behov.

Varje chef ansvarar för att skapa
hälsofrämjande arbetsplats för sin
verksamhet

Våra områden arbetar med det på olika sätt. På APT,
utvecklingsdagar, uppföljningsmöten mm. Något område
har utsett hälsoinspiratörer.

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är
heltid norm.

En projektgrupp är tillsatt med chefer från område måltid
och närservice, representanter från HR och ekonomi samt
fackliga representanter. Projektets uppdrag är att arbeta för
att tillgodose önskemål om heltidsarbete. Arbetsgruppen
utreder t.ex. möjligheter att samarbeta mellan
verksamheter, schemaplanering, tjänstledighetshantering
samt att skapa attraktiva heltidstjänster för att få
medarbetare att vilja arbeta heltid.
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Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Aktiviteter

Analys

Chefsdag med fokus på interkulturellt
ledarskap och integration på arbetsplatsen

Planering av chefsdag 27 augusti pågår.

Utbildning för anställda som är utrikesfödda
med inriktning på språk och kultur på
arbetsplatsen

Språkutbildning har genomförts inom område närservice.

Föräldralediga och sjukskrivna medarbetare
bjuds in till APT och andra aktiviteter under
sin frånvaro

Genomförs när det är aktuellt.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Utvecklande aktiviteter såsom t.ex temadagar
för våra chefer ska tas fram

Nu pågår planering av kommande chefsdag i augusti. Våra
chefer deltar i Nätverk för engagerat ledarskap.

Uppdrag/mål:
Våra medarbetare känner till och arbetar utifrån vår vision, verksamhetsidé,
värderingar och mål
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

100 %

85 %

De flesta områden har genomfört detta och i några pågår
arbete med handlingsplaner.
4V är vår vision, värderingar, verksamhetsidé och
verksamhetsmål.

Andel områden/
enheter har
framtagna
handlingsplaner
gällande våra 4V

Aktiviteter

Analys

Varje chef ansvarar för att omsätta våra 4V
(Vision, värderingar, verksamhetsidé och
verksamhetsmål)

Nästan alla områden är klara med arbeten gällande våra 4V
(vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål).
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Perspektiv:

Ekonomi
Verksamhetsstöd och service har plus 10,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen visar
minus med 1,7 mnkr.
Det enda område med en reell underskottsproblematik är måltidsservice som har minus 3,9
mnkr efter första tertialet. Helårsprognosen ligger på minus 13,0 mnkr varav 3,6 mnkr avser
merkostnader för ekologiska livsmedel vilka ej ingår i prissättning/budget.
Regionfastigheter har plus 0,2 mnkr. I resultatet ingår extra kostnader för byggnadsrelaterad
ohälsa (BRO) med 1,4 mnkr. Kostnader för BRO har tidigare varit centralt finansierat och
ingår inte i Regionfastigheters ersättning/budget. Helårsprognosen visar minus 5,0 mnkr.
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

10 225 tkr

Verksamhetsområdets budgetavvikelse uppgår till plus
10,2 mnkr. Det är enbart område måltid som har negativ
avvikelse, minus 3,9 mnkr. Övriga områden har balans eller
positiva avvikelser i ekonomin.
Regionfastigheters resultat inkluderar extra kostnader för
byggnadsrelaterad ohälsa med 1,4 mnkr vilket inte ersätts i
styrmodellen. Regionfastigheters budget har justerats
med 4,2 mnkr för ändrad hyresnivå för
naturbruksgymnasierna.
Fortfarande stort fokus på åtgärder för att rätta upp
ekonomin för måltidsservice. Måltidservice i Jönköping har
plus 0,5 mnkr, Värnamo minus 2,4 mnkr och Eksjö minus
2,1 mnkr. Kostnaderna för livsmedel överstiger budget
med 1,1 mnkr. I resultatet ingår högre kostnader för
ekologiska livsmedel med ca 1,2 mnkr vilket inte
kompenserats i prissättning/budget.
Inom område invånarservice har 1177 Vårdguide på
telefon ett plus med 1,8 mnkr. I 2019 års budget har
verksamheten förstärkts med 5,0 mnkr, helår, vilket
motsvarar ca 1,7 för första tertialet. Eftersom
bemanningen inte har ökat blir effekten att överskottet
ökar jämfört med föregående år där avvikelsen uppgick till
plus 1,8 mnkr i bokslutet.
Område läkemedelsförsörjning har plus med 1,7 mnkr
varav 0,8 mnkr förklaras av erhållna rabatter på läkemedel
som kommer bokas ut på kunderna.
Närservice har plus 1,9 mnkr varav större delen avser

Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 1

26(29)

Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
städverksamheten.
Hjälpmedelsverksamheten har plus 2,5 mnkr men
förväntas vara i balans vid årets slut.
Sjukresebussarna förväntas få ett plusresultat i nivå med
föregående år som gav plus 2,7 mnkr.

0 tkr

-1 700 tkr

Prognos

Trots en positiv budgetavvikelse vid första tertialet visar
prognosen att ett underskott kan förväntas på ca 1,7 mnkr
vid årets slut.
De områden som förväntas få minusresultat är område
måltid, minus 13,0 mnkr och regionfastigheter, minus 5,0
mnkr. Område måltid förvänts få ökade kostnader, helår,
med 3,6 mnkr för ekologiska livsmedel. I övrigt följer
resultat tidigare trend. I prognosen för regionfastigheter
ingår kostnader för byggnadsrelaterad ohälsa med ett 7,5
mnkr.
Prognosen för invånarservice följer trenden och förväntas
uppgå till plus 5,5 mnkr, varav 1177 Vårdguiden på telefon,
beräknas ge plus med 4,1 mnkr. Länstransporters prognos
visar plus 4,5 mnkr varav ca 3,0 mnkr avser
sjukresebussarna.
För Närservice visar helårsprognosen plus med 2,0 mnkr
vilket är i nivå med utfallet för första tertialet. Kostnader
som påverkar prognosen är bland annat inköp av sängar
och kostnader för fönsterputs som inte har belastat
resultatet vid första tertialet utan kommer längre fram.
Tillsättning av vissa vakanta tjänster påverkar också
kostnaderna framöver.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Strukturella åtgärder vad gäller område måltid.
Regionfastigheter är i balans efter justering för
extrakostnader för byggnadsrelaterad ohälsa.

Uppdrag/mål:
Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av ekonomin ska ske inom
respektive område

Uppföljning sker kontinuerligt.

Uppdrag/mål:
Lokalförsörjning
Mätetal
Regionfastigheter Vakansgrad, andel

Målvärde

Resultat

Analys

2%

1,7 %

Vakansgraden uppfyller målsättning. Ny definition av
vakansgraden har tagits fram där man tagit bort den yta
där ombyggnation sker eller behövs för evakuering.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

tomställda lokaler %

Aktiviteter

Analys

Aktivt arbete med fastighetsutvecklingsplaner
som stäms av varje tertial

Aktivt arbete pågår med fastighetsutvecklingsplanerna.
Trafikplan (som ingår i fastighetsutvecklingsplanen) är
framtagen för Ryhov.

Aktivt arbete med lokalförsörjningsplaner
som stäms av varje tertial

Aktivt arbete pågår med lokalförsörjningsplaner för
Värnamo och Eksjö.

UE: Vårdbyggnadsforskning som skapar
evidens för lokalutformning utförs enligt plan

Under år 2019 pågår följande forskningsprojekt i samverkan
med universitet och högskolor;


Högteknologiska vårdmiljöer - uppdatering:
Vården utvecklas snabbt och därmed förändras
behovet av lokaler och hur dessa ska utformas
kontinuerligt. Sverige är decentraliserat och
mycket av utvecklingen sker i de nya
investeringsprojekten i de olika regionerna. Det är
därför viktigt att konceptprogrammen uppdateras
kontinuerligt så att inaktuella råd och riktlinjer
fasas ut och nya goda lösningar sprids och kommer
alla till godo. Projektet görs i samarbete med
Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers
tekniska högskola och påbörjas juni 2019.



Digital Occupancy Assessment for Lab Evaluation
(DOAL): Studiens målsättning är att beskriva en
digitaliseringsprocess för belysningsbedömningar
(Scan-to-BIM process). Studien syftar till:
o

att fånga och validera mänskliga
fysiologiska och psykologiska reaktioner i
den verkliga kontra den virituella miljön,

o

att förbereda för kunskapsöverföring från
den virituella lab-miljö till
fastighetsägaren

o

att involvera studenter i forskning och
stärka deras kunskaper kring
digitalisering.

Projektet görs i samarbete med Jönköpings University
(Tekniska högskolan) och påbörjas hösten 2019.

Framgångsfaktorer:

Utrymme för utveckling
Aktiviteter

Analys

Varje område genomför SWOT- analys av sin
verksamhet

Genomförande av analyser ska göras under året och arbete
pågår.

Verksamhetsstöd och service, Delårsrapport 1
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Framgångsfaktorer:

Väl utvecklad finansieringsmodell
Aktiviteter

Analys

Konsekvensbedömning av lagd
finansieringsmodell

Konsekvensbedömning sker löpande för varje område. Inför
varje budgetår analyseras modeller för prissättning där
målet är att vi inom givna uppdrag ska kunna ha en
ekonomi i balans, leverera det som kunderna förväntar
samt ha ett utrymme för att kunna vidareutveckla våra
processer. Anpassningar av bemanning och övriga
kostnader görs löpande för att säkra en kostnadseffektiv
verksamhet.
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Inledning
IT-centrum har det samlade ansvaret för IT i Region Jönköpings Län. I ett nära samarbete
med kunderna medverkar IT-centrum till att verksamheterna utvecklas och stöds med bra ITlösningar. IT-centrum finns i Jönköping, Eksjö och Värnamo, och har drygt 180 medarbetare.
IT-centrum är sedan 2001 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Verksamhetens efterfrågan på IT-centrums tjänster har ökat markant under de senaste åren.
Region Jönköpings Läns nya riktlinje för styrning av utveckling och förvaltning av ITlösningar skapar bättre förutsättningar att göra rätt prioriteringar utifrån styrgruppernas beslut.
Ett antal projekt pågår eller har slutförts under perioden. En uppgradering till Cosmics senaste
version har genomförts och arbetet med att införa efrikort är inne i sin slutfas. Flera stora
projekt inom JLT pågår, vilka bland annat syftar till att införa en ny biljett- och betallösning.
IT-centrum har arbetat med IT-lösningar till de ny- och ombyggnationer som pågår.
Därutöver kan nämnas arbete med nya intranätet, med kopplingar till relevanta dokument och
nationellt kliniskt kunskapsstöd. Flertalet projekt av mer teknisk karaktär pågår, där införande
av Windows 10 och en förbättrad övervakningshantering kan nämnas.
IT-centrums Kundcenter har under perioden haft god tillgänglighet. IT-centrum har hög
leveransprecision på beställningar och den totala incidentkön håller sig på en rimlig nivå.
Samarbetet inom Kundgrupp Cosmic har förstärkts, med anledning av den väsentliga
utvecklingssatsning som samtliga kunder i kundgruppen ställt sig bakom.
Samverkan inom Inera har förstärkts i och med att inte bara Sveriges regioner ingår, utan
också Sveriges alla kommuner. Därav har bland annat budget 2020 och satsningsområden
inom eHälsoområdet diskuterats gemensamt inom både det regionala och kommunala
Programrådet, med flera gemensamma satsningsområden som följd.
Samverkan kring digitala lösningar med länets kommuner pågår planenligt. Detta har under
perioden konkret inneburit samverkan kring breddinförande av såväl en ungdomsmottagning
online som en videolösning för samordnad vårdplanering. En årlig handlingsplan har också
tagits fram.
Internt har IT-centrum fortsatt pågående förbättringsarbeten. Bland annat fortsätter införandet
av arbetssätt som bygger på agila (”Lean”) principer. Förbättringsarbetet påvisar positiva
effekter – mätbart högre leveransförmåga, ökad genomströmning av ärenden och nöjdare
medarbetare.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har pågått enligt plan. Värt att nämna är att
medarbetarsamtal har genomförts, och en plan för hälsofrämjande arbetsplats tagits fram.
Fortsatt fokus på arbete med Region Jönköpings Läns värdegrund. IT-centrum fortsätter
arbetet med rekrytering med fokus på att rekrytera kompetenser med efterfrågad kompetens,
och att konsultväxla där så bedöms möjligt och långsiktigt klokt. Under tertialet har 13
rekryteringar genomförts och 19 pågår.
IT-centrum redovisar ett resultat gentemot budget på -2.7 mkr.

IT-centrum, Delårsrapport 1
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-04-30

Andel

2018-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

15

79%

11

61%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

2

11%

3

17%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

2

11%

4

22%

Antal mätetal som
mäts

19

18

IT-centrum har 19 mätetal fördelade över de fem perspektiven. 90% av målen är uppfyllda
eller delvis uppfyllda, två mål har inte nått måluppfyllelse. Det handlar om tjänsteresor med
poolbil som ökat då privatbil använts i mindre omfattning, samt att det ekonomiska resultatet
jämfört med budget är –2,7 mkr.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Genomföra projekt och förstudier utifrån
eSPIRs prioriteringar.

eSPIR är Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma
program för samverkan inom eHälsoområdets IT-lösningar.
Aktiviteter har pågått enligt plan. IT-centrum har t.ex.
arbetat med följande leveranser:

Genomföra projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp eHälsas och styrgruppers
prioriteringar och planering



Produktionsstart av e-remisser för öron-, näs- och
halssjukvården



Planering införande e-remiss för neurologen



Start av projekt för automatisering av rapportering
till kvalitetsregister

Under årets första tertial har ett flertal projekt och
förstudier bedrivits kring vårdens IT-stöd. Bland dessa kan
nämnas pågående projekt för införande av BoS, eBesök,
Självservice med elektroniskt högkostnadsskydd,
uppgradering av Cytodose och Comprima, ny version av
MetaVision, säker inloggning till Cosmic, tekniska
förberedelser för införande av Nova, samt Uppgradering av
Cosmic till R8.2.

Strategiska mål:

IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare
Framgångsfaktorer:

Bidra till verksamhetens måluppfyllnad
Mätetal

Målvärde

Resultat

3,8

Analys
Mätetalet följs upp årsvis

Kvalitet i
systemförvaltning
3,8
Kvalitet i projekt

IT-centrum, Delårsrapport 1

4,2

IT-centrums kunder är generellt nöjda med genomförda
projekt. Den tydligare styrning som skapats genom de
styrgrupper som inrättats utifrån riktlinjen om styrning av
utveckling och förvaltning av IT-lösningar förbättrar detta
ytterligare. Mätetalet är ett medel av skattningar som
gjorts av projektbeställare efter genomfört projekt, och
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
ligger inom skalan 0-5. Varje projektbeställare avgör själv
vid projektstart vilka kriterier projektet ska utvärderas från.

Aktiviteter

Analys

Stödja satsningar på innovation och
återanvändning av redan framtagna lösningar

Återanvändning är en grundbult i arbetet med arkitektur
och i såväl utredningsgruppens utredningar som vid
framtagandet av nya tjänster analyseras alltid
återanvändningsaspekten. Satsningar på innovation följer
beslut i enlighet med fastställd riktlinje för styrning av
utveckling och förvaltning av IT-lösningar.

Framgångsfaktorer:

Möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten
Aktiviteter

Analys

Medverka i arbetet med plan för att möta
verksamhetens analysbehov (BI-strategi).

Denna aktivitet är inte startad.

Bidra till god effekthemtagning i
verksamheten vid införande och förbättring
av IT-lösningar

Region Jönköpings Läns riktlinje "Styrning av utveckling och
förvaltning av IT-lösningar" pekar tydligt på ITstyrgruppernas och programstyrgruppernas ansvar för
effekthemtagning vid införande av nya IT-lösningar. ITcentrum arbetar kontinuerligt med frågan om
effekthemtagning inom ramen för arbetet i ITstyrgrupperna.

Framgångsfaktorer:

Ändamålsenliga och säkra IT-tjänster med hög tillgänglighet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

6

4

IT-centrum har haft fyra driftsavbrott med kundpåverkan
på beredskapssystem under perioden, vilket är under
målvärdet. Varje störning har analyserats i en
händelseanalys och förbättringsåtgärder vidtagits.

Antal oplanerade
driftsavbrott med
kundpåverkan på
beredskapssystem

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med minskade
inloggningstider

Arbetet med att minska inloggningstiderna pågår
kontinuerligt.
Inloggningstider påverkas bland annat av åldern på
hårdvara i datorer, samt på nätverkskapacitet och annan
infrastruktur, så i takt med utbyte till modernare utrustning
sjunker inloggningstiderna.
Övergången till Windows 10 påverkar också
inloggningstiderna positivt, vilket säkras med tekniska
analyser och mätningar.

Kontinuerlig utveckling av IT-säkerheten
IT-centrum, Delårsrapport 1

Ett flertal arbeten inom IT-säkerhetsområdet har bedrivits
under årets första tertial. Bland annat pågår projekt för att
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Aktiviteter

Analys
förbättra hanteringen av priviligierad åtkomst till IT-system,
projekt för införande av central behörighetsstyrning och
nya etapper inom projektet för införande av automatiserad
övervakning av Region Jönköpings län s system och miljöer.
En översyn sker också av rutiner och verktyg för
fjärrstyrning av system och servrar.

Införande av en framtidsinriktad arbetsplats
med Windows 10

Inom Region Jönköpings Län och IT-centrum pågår
införande av ett nytt operativsystem, Windows 10, sedan
2017. Arbetet bedrivs i projektform med namnet FRAM
Windows 10. Projektet förväntas slutföras till våren 2020.
Projektet befinner sig i ansträngt läge med en försenad
tidplan, främst med anledning av utmaningen att få fram
kompletta systemlistor inom samtliga
verksamhetsområden. IT-centrum kan konstatera att
verksamheterna behöver mera stöd än planerat och utökar
därför stödet till systemägare och verksamhet.

Genomföra projekt och förstudier utifrån
programstyrgrupp Stödsystem och teknisk
plattforms samt styrgruppers prioriteringar
och planering

IT-centrum har under perioden genomfört/arbetat bland
annat med följande leveranser:


Utveckling av nytt intranät



Centraliserad behörighetshantering



Övergång till Windows 10



IT-komponenter till decentraliserad läkarutbildning



Digital möteshantering för politiken



Införande av ny beslutsstödsplattform (Diver
Spectre)



Framtagande av kvalitetsindikatorer till SKL



Etablera plattform för lärande och kompetens
(LMS)



Uppgradering till Microsoft Office 2016



Förenklad inloggning till Stratsys



Uppgradering av Synergi



Uppgradering av Raindance



Avveckling av CallPilot

Införande av nationell eID för offentlig sektor (eFOS) har
stoppats nationellt.

Strategiska mål:

God förmåga att möta ändrade förutsättningar
Framgångsfaktorer:

God strategisk utblick
Aktiviteter

Analys

Aktivt delta i strategiska samverkansforum
nationellt, regionalt och lokalt

De viktigaste samverkansforumen, där IT-centrum
prioriterat deltagande, är:

IT-centrum, Delårsrapport 1



Ineras programråd



Ineras nationella arkitekturråd
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Aktiviteter

Ökad samverkan med Inera för att främja god
strategisk och taktisk utveckling nationellt

IT-centrum, Delårsrapport 1

Analys


Kundgrupp Cosmic och dess beredningsråd



SLIT (Forum för Sveriges regioners IT-direktörer)



eSPIR (program i Sydöstra sjukvårdsregionen för
samverkan inom eHälsa)



eHälsorådet (samverkan med de 13
länskommunerna inom eHälsoområdet)



Region-IT (samverkan mellan IT-direktörer i
Sydöstra sjukvårdsregionen)

IT-direktören är ordförande för Ineras programråd. Lokalt
bereds frågor till/från Inera i styrgrupp Gemensamma
eHälsotjänster, alternativt i Programstyrgrupp eHälsa.
Införande av Ineras tjänster har pågått enligt plan.
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Verka för god samverkan med länets
kommuner

IT-centrum deltar via IT-direktör i eHälsorådet, och bedriver
aktiviteter i enlighet med de beslut som fattas där. Bland de
pågående aktiviteterna kan nämnas framtagandet av en
gemensam handlingsplan inom eHälsa, samt planering för
införande av Journalen via nätet för kommunerna.

Strategiska mål:

Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

98 %

Avtalstrohet inköp

IT-centrum följer Region Jönköpings Läns process för köp
av varor och tjänster, vilket ger hög måluppfyllelse.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med framtagande av
regiongemensamma, IT-relaterade avtal
(upphandling)

Under årets första tertial har en upphandling av
audio/videoutrustning bedrivits och är nu i sin slutfas.
Denna upphandling har skett i samarbete med Region
Östergötland.

IT-centrum, Delårsrapport 1
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Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-20 %

-71 %

Ett systematiskt arbete med information kring resepolicy
på APT och uppföljning i respektive fall har påverkat
tjänsteresor med egen bil positivt.

-10 %

14,2 %

IT-centrums verksamhet ökar, vilket påverkar behovet av
tjänsteresor. Ett aktivt arbete med att minska
användningen av privat bil vid tjänsteresor påverkar
behovet av användning av poolbilar.

3,3

2,9

Under tertialet har en gas- och bensinhybrid samt en
bensin- och elhybrid bytts ut till två rena elbilar vilket gör
att bensinförbrukningen minskar jämfört med samma
tertial förra året. IT-centrum jobbar kontinuerligt med att
följa upp att bilarna tankas med det mest miljövänliga
bränslet (ex etanol i stället för bensin).

0%

-44 %

Tjänsteresor med flyg inom IT-centrum sker mycket
restriktivt och prövning görs i varje enskilt fall.

0%

0%

Resor med flyg sker mycket restriktivt på IT-centrum.
Under perioden har inga utrikesresor med flyg skett.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)
Koldioxidutsläpp
(koldioxidekvivalent
er)

Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg
Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

Aktiviteter

Analys

Vi ska arbeta med hållbart resande.

IT-centrum fortsätter arbeta aktivt med videomöten som
alternativ till resande, både för nationella, regionala och
lokala samarbeten. En kort utbildning i våra videotjänster
har erbjudits IT-centrums medarbetare under första
tertialet. Tjänsteresor har företrädesvis gjorts med tåg eller
IT-centrums långleasade tjänstebilar. På Datorgatan arbetas
det löpande med praktiska frågor för att gynna cyklande
såväl i tjänsten som till/från arbetet. Prova-på-tillfällen har
erbjudits för att testa IT-centrums elcyklar.

Undanröj tekniska hinder för webb- videooch telefonmöten (handlingsplan reseanalys)

Arbete pågår tillsammans med systemägare och
systemförvaltare med att förtydliga användarinformation
och fånga problemsituationer. En del tekniska problem har
identifierats under perioden. Arbete pågår för att
identifiera orsaker och lösningar.
Livscykelhantering av videoutrustning i konferensrum pågår
under året. Användarna upplever den nya utrustningen som
enklare att använda.
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Strategiska mål:

Samlat IT-ansvar
Framgångsfaktorer:

All IT i Regionen Jönköpings län ska hanteras av IT-centrum
Aktiviteter

Analys

Verka för god styrning av IT-utveckling,
förvaltning och drift i enlighet med
verksamhetens krav

För att skapa en god transparens för verksamheten i
innehållet i de tjänster som levereras har IT-centrum en
tjänsteorienterad styrning av leverans och ekonomi. Ett
kontinuerligt arbete pågår med att tydliggöra innehållet i
varje tjänst.
I syfte att skapa en översikt över den utveckling och
förvaltning, som på kort och lång sikt ska levereras av ITcentrum till samtliga verksamhetsområden inom regionen,
har en masterplan tagits fram.
För att säkerställa att de projekt som startas levererar
fastställda funktioner med rätt kvalitet, bemannas
projekten med kompetens inom kravanalys, arkitektur och
test- och kvalitetssäkring.
IT-centrum deltar aktivt i arbetet i styrgrupperna i enlighet
med riktlinjen för styrning av utveckling och förvaltning av
IT-lösningar.

Framgångsfaktorer:

Rätt leveranser genom effektiva processer och klokt resurstänkande
Mätetal

Målvärde

Resultat

3,8

Analys
Mätetalet följs upp halvårsvis

Samlat kundindex
95 %

97 %

En fortsatt strukturerad uppföljning av incidenthanteringen
gör att IT-centrum når målet. Det finns resursutmaningar i
vissa grupper som hanteras löpande.

23

31

IT-centrum jobbar strukturerat med uppföljning av
incidenter för att incidenter ska avslutas i tid. Ett ansträngt
resursläge i delar av organisationen gör att mätningen visar
gult efter april. Omprioritering och andra åtgärder vidtas i
respektive grupp.

200

103

Systematiskt arbete med incidenter inom IT-centrum gör
att det totala antalet öppna incidenter håller sig stabilt
grönt.

90 %

90 %

Svarstider i kundcenter påverkas av såväl frisknärvaro som
antalet samtidigt inkommande samtal. IT-centrum når
precis målet i april månad.

98 %

98 %

Ett systematiskt uppföljningsarbete gör att IT-centrum har
en hög måluppfyllelse kopplat till leveransprecisionen av
standardbeställningar. Inför 2019 justerades målet till 98%.

86

78

Ett intensivt och systematiskt arbete med uppföljning av

Incidenter
påbörjade inom
avtalad tid
Incidenter
avslutade i rimlig tid

Incidenter totalt
antal öppna
Svarstider i
kundcenter
Standardbeställning
ar leveransprecision
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Mätetal

Målvärde

Antal
standardbeställning
ar som ej är
levererade inom
avtalad tid

IT-centrum, Delårsrapport 1

Resultat

Analys
beställningar har genomförts under perioden, vilket ger
positiva effekter.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Kontinuerlig utveckling mot Sveriges bästa IT-avdelning
Framgångsfaktorer:

Ständiga förbättringar
Mätetal

Målvärde

Resultat

8

Analys
Mätetalet följs upp halvårsvis

Kontinuerlig
verksamhetsutveckl
ing
Mätetalet följs upp årsvis
Ökad
projektmognad
5

Mätetalet följs upp årsvis

Ökad
arkitekturmognad
90 %

78 %

Hantering av
synergiärenden

Synergiärenden hanteras i flera delar av organisationen.
Analyser har visat att många av de ärenden IT-centrum
hanterar i Synergi antingen ska hanteras av andra
enheter/roller i Region Jönköpings Län (ofta systemägare)
eller hanteras dubbelt i andra system (incidenter och
problem). Arbete med rutiner för att hänföra ärenden till
rätt enheter/roller eller andra processer på IT-centrum har
genomförts och börjar ge resultat.

Aktiviteter

Analys

Fortsatt förbättringsarbete kopplat till det
införda arbetssättet inom förvaltning (agil
metodik)

Det agila arbetssättet (Lean) inom förvaltningen utvecklas
fortlöpande. Bland annat arbetar förvaltningsgrupperna
inom IT-centrum kontinuerligt med kompetensspridning
inom den egna förvaltningsgruppen för att i möjligaste mån
undvika nyckelpersonsberoende. Arbete med att koppla
varje förvaltningsgrupps arbete till IT-centrums långsiktiga
strategiska mål i styrkortet pågår, med målbilden att
medarbetare ska kunna se en naturlig koppling mellan de
långsiktiga målen och det egna arbetet i vardagen.
Förändringsarbetet med det nya arbetssättet påvisar
fortsatt positiva effekter – mätbart högre leveransförmåga,
ökad genomströmning av antalet ärenden och nöjdare
medarbetare.

Upprätthålla IT-centrums ISO-certifikat

IT-centrum, Delårsrapport 1

IT-centrum genomförde planenligt, med hjälp av extern
revisor, en uppföljande revision enligt ISO9001 under
början av året. Utfallet var generellt sett mycket bra.
Fortsatt systematiskt kvalitetsarbete pågår enligt plan.
14(20)

Framgångsfaktorer:

Professionell kunskapsorganisation med framtidssäkrad kompetens
Aktiviteter

Analys

Genomföra strategisk analys av framtida
kompetensbehov

Ett arbete startades under 2018 med att ta fram förslag på
mall för kompetensförsörjningsplan samt definition av
kompetensnivåer. 2019 har arbetet fortsatt med metodiken
och för att säkerställa rätt ambitionsnivå för planen så att
den blir förvaltningsbar och användbar.
I april gjorde ledningsgruppen en strategisk
kompetensförsörjningsanalys med fokus på de förändringar
i kompetensbehov som går att se på några års sikt.
Analysen föll väl ut och kommer att göras en gång om året
för att ge input till vidare arbete med årlig
kompetensförsörjning.
Vidare arbetar IT-centrum med att bedöma medarbetares
kompetenser och vad som behövs inom respektive område.
Analys genomförs årligen och bidrar med en nulägesbild.
Arbetet med att forma en kompetensförsörjningsplan
pågår, med såväl den strategiska analysen som
istappsdiagrammen som underlag.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Aktiviteter

Analys

Rekrytering i enlighet med budget

IT-centrum arbetar fokuserat med rekryteringar enligt plan
och budget för 2019, på samma sätt som för 2018. Att
rekrytera god kompetens, främst senior, är en av ITcentrums största utmaningar. Det handlar om såväl ny- som
ersättningsrekryteringar, samt konsultväxlingar där så
bedöms möjligt och långsiktigt klokt. Trots att IT-centrum
har ett gott rykte lokalt i branschen, hålls inte den
rekryteringstakt som kunder har behov av och som ITcentrum har bemanningsbudget för. Detta beror på flera
saker, men de huvudsakliga är att IT-branschen är mycket
het lokalt, att hög teknisk kompetens på högskole/universitetsnivå generellt sett är en bristvara lokalt, samt
att det råder ett utmanande löneläge inom vissa roller.
Hittills i år är 13 st rekryteringsärenden klara och ytterligare
19 rekryteringsärenden pågår.

Fokuserade åtgärder för att attrahera ITkompetens.

IT-centrum bedriver ett fokuserat rekryteringsarbete för att
möta stora rekryteringsbehov inom flera roller. Syftet är att
kunna öka leveranskapaciteten ytterligare utifrån behov
och budget, men även att kunna hantera den ökande
komplexiteten i IT-lösningarna. Rekryteringsarbetet är
tidskrävande och kräver nytänkande, eftersom
arbetsmarknaden för IT-kompetenser är väldigt het i
samhället i stort.
IT-centrum arbetar därför intensivt med att hitta nya vägar
för att marknadsföra och locka fler intressanta och
kompetenta kandidater. En sådan aktivitet var en artikel om
IT-centrum i tidningen Ny Teknik med utgivning den 14
mars med fokus på Karriär inom offentlig sektor. En film har
också tagits fram på samma tema, en sk QBM (question
based movie), som bland annat delas på Linkedin där
bedömningen är att potentiella sökanden finns. Filmen
kommer också att publiceras på Region Jönköpings läns
hemsida.
Fler åtgärder är också under framtagande för att öka
kännedomen om IT-centrum på den lokala
arbetsmarknaden, som t ex att använda instagramkontot
inom Region Jönköpings län och att säkerställa regelbunden
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Aktiviteter

Analys
uppdatering av hemsidan med aktuell information.

Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

102 %

Samtliga medarbetare erbjuds medarbetarsamtal och
uppföljande medarbetarsamtal. Enligt IT-centrums årshjul
hålls medarbetarsamtal på hösten och lönesamtal och
uppföljande medarbetarsamtal på våren.

90 %

101 %

De flesta medarbetarna på IT-centrum har, i linje med
årsplaneringen, tagit fram sin kompetensutvecklingsplan i
samband med det längre medarbetarsamtalet som hölls
under hösten 2018.

Medarbetarsamtal

Kompetensutveckli
ngsplan

Några långtidssjukskrivna och nyanställda har ännu inte
tagit fram någon kompetensutvecklingsplan.
90 %

Mätetalet följs upp årsvis

3,5

Mätetalet följs upp årsvis

Uppföljande
medarbetarsamtal
Utvärdering av
medarbetarsamtal

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Nyttjande av olika IT-kompetenser

Som en följd av svårigheterna med att rekrytera tillräckligt
många erfarna medarbetare arbetar IT-centrum löpande
med att nyttja befintliga kompetenser rätt. Ett exempel är
avlastning i Windows 10-projektet FRAM i arbetet med att
sammanställa korrekta systemlistor från IT-styrgrupperna,
där ett huvudsakligen tekniskt team har kompletterats med
goda administratörer.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

5%

4,7 %

Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt. Den har ökat något för
kvinnor och minskat något för män.

Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Löpande uppföljning av personalhälsa

IT-centrums ledningsgrupp följer upp personalhälsa och
sjukfrånvaro månadsvis på ledningsgruppsmötet.
Respektive personalansvarig chef följer noggrant upp
personalhälsa på individnivå.

IT-centrum, Delårsrapport 1
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Aktiviteter

Analys
Sjukfrånvaron har legat stabilt sedan hösten 2018, och
ligger under första tertialet på samma nivå som
motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron har höjts
något för kvinnor och sänkts något för män.

Fortsätta arbetet med värdegrund

Under 2018 arbetade IT-centrums medarbetare med
Region Jönköpings Läns värdegrund och 8 av dess 13
blomblad i form av grupparbeten och diskussioner på
APT:er. Under 2019 har arbetet fortsatt med ytterligare
blomblad. Resultatet från dessa övningar finns publicerade
på intranätet.
Ett annat påbörjat arbete kopplat till värdegrunden är att se
över och uppdatera lönekriterierna. Viktiga mål i detta
arbete är att lönekriterierna ska bygga på aktuella
förhållningssätt, Ditt och Mitt ansvar samt det agila
arbetssättet och detta hänger mycket bra ihop med
värdegrunden.

Inom Region Jönköpings läns verksamheter är
heltid norm.

Samtliga tjänster som IT-centrum utannonserar är
heltidsanställningar. Medarbetare som önskar deltid
beviljas detta utifrån Region Jönköpings Läns riktlinjer.

Fortsätta systematiskt arbetsmiljöarbete
enligt fastlagda planer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter enligt
tidigare analys och plan. Medarbetarsamtal, enhetsmöten
(APT), arbetsmiljö- och brandskyddsronder följer en
årsplan. IT-centrum fortsätter att arbeta med de 13
blombladen i värdegrunden på APT.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Aktiviteter

Analys

Förebyggande åtgärder för ökad kunskap och
förståelse

IT-centrum arbetar kontinuerligt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, i vilket värdegrunden och Ditt och Mitt
ansvar är viktiga hörnstenar. Vid medarbetarsamtal följs
frågan om diskriminering upp särskilt. I allt
rekryteringsarbete används kompetensbaserad rekrytering
för att bland annat säkerställa likabehandling och förebygga
diskriminering.
IT-centrum arbetar också fokuserat på närvarande
ledarskap och god kommunikation, vilket främjar god dialog
och möjlighet att fånga eventuella oegentligheter i ett tidigt
stadium.
Nytt för i år är att IT-centrums HFA-grupp planerar för en
aktivitet kopplat till prideveckan.

Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig vidareutveckling av chef- och
ledarskap

IT-centrums chefer har med stort engagemang deltagit i
nätverk för engagerat ledarskap. Mötena i nätverken följs
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Aktiviteter

Analys
regelbundet upp med diskussioner i ledningsgruppen.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Aktiviteter

Analys

Fortsatt ökad systematik i licenshanteringen
(SAM)

Kostnaderna för mjukvarulicenser är omfattande inom ITcentrum och Region Jönköpings län som helhet. En
strukturerad hantering och uppföljning av
licensanvändningen gör att gjorda investeringar används
optimalt och att behov av nya inköp kan förutses göras
klokt. IT-centrum fortsätter jobba med ökad systematik för
ökad effekt. SAM står för Software Asset Management.

Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

-2 697 tkr

Budgetavvikelsen beror på att kostnaden för inköp inom
nätverk är högre än budgeterat. Det beror på förändrad
redovisningsprincip för när inköpen ska betraktas som en
anläggningstillgång. 2019 är sista året som det blir en
budgetavvikelse på grund av den förändrade
redovisningsprincipen.

0 tkr

-8 000 tkr

Budgetavvikelsen för helår 2019 beräknas bli -8 miljoner
kronor. Det beror på att kostnaden för inköp inom nätverk
beräknas bli högre än budgeterat på grund av den ändrade
redovisningsprincipen för när inköpen ska betraktas som
en anläggningstillgång. 2019 är sista året som det blir en
budgetavvikelse på grund av den förändrade
redovisningsprincipen.

Ekonomi i balans

Prognos

Ytterligare en förklaring till budgetavvikelsen är införandet
av Windows 10. IT-centrum räknar med att klara av att
införa Windows 10 med de 12 miljoner kronor som är
avsatta för åren 2018-2020 men det behövs mer resurser
än beräknat 2019. Det kompenseras av mindre resurser än
beräknat för 2020.
Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Budgetavvikelsen beror på förändrad redovisningsprincip.
Ordinarie verksamhet är i balans och därför har inget
åtgärdsplan upprättats.
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Inledning
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling,
kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning
som stöd. Nettobudgeten för 2019 är cirka 315 miljoner kronor och verksamheten har cirka
265 faktiska årsarbetare. Inom regionledningskontoret och verksamhetsnära funktion pågår
aktiviteter inom regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en attraktiv region
i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på.
Inom regional utveckling förstärks verksamheten med fler chefer och medarbetare för att
ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella
uppdraget.
I början av året utsåg Dagens Medicin landets bästa sjukhus. I klassen medelstora sjukhus är
Värnamo sjukhus nummer ett, Höglandssjukhuset nummer två och Länssjukhuset Ryhov
nummer sju. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar samtidigt att invånarna i Jönköpings län
har störst förtroende för i landet för hälso- och sjukvården och också är nöjdast med
tillgängligheten.
Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med
uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2019, samt olika statsbidrag.
Kunskapsstyrning utvecklas gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt.
Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner avseende handlingsplanen för jämlik
hälsa. Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas för att nå målet att ha Sveriges bästa
digitala vård.
I arbetet med att förbättra tillgänglighet används kapacitets- och produktionsstyrning som
verktyg med stöd av systemet Astrada.
Remissvar på regional utvecklingsstrategi (RUS) har inkommit och arbete pågår med att
bereda inför beslut i regionfullmäktige i augusti.
Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
liksom med mänskliga rättigheter. I januari förnyades miljöcertifieringen för Region
Jönköpings län. Förberedelser för revidering av program för hållbar utveckling har startat.
Utveckling pågår av såväl regionens interna och externa webbplatser som
informationsmaterial.
Den decentraliserade läkarutbildningen startade enligt plan i januari.
Mikrosystemfestivalen genomfördes i slutet av februari med stort internationellt deltagande.
Kompetensförsörjning är i fokus och kompetensförsörjningsplaner tas fram i hela
verksamheten. Andelen bemanning med hyrpersonal fortsätter minska i enlighet med
planering.
Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram
fortsätter.
Inom regionledningskontoret minskar sjukfrånvaron och ekonomin är i balans. Resfria möten
och alternativ till transporter med bil är områden för utveckling och förbättring.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2019-04-30

Andel

2018-04-30

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

4

44 %

4

44 %

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

4

44%

1

11 %

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

1

12 %

4

45%

Antal mätetal som
mäts

9

100 %

9

100 %

I tabellen redovisas mätetal beslutade av regionfullmäktige och nämnd

Måluppfyllelsen är god och har förbättrats vid en jämförelse med föregående år. Negativ
avvikelse redovisas enbart gällande tjänsteresor med egen bil. Aktivt arbete behövs för att
minska dessa tjänsteresor.
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Perspektiv:

Medborgare och kund
Strategiska mål:

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
Utveckla den personcentrerade vården
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård
och inkludera patientföreningar och
brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter, liksom
utvecklingen inom hälsocafé verksamheten pågår med fler
lärcaféer och levande bibliotek.

Uppdrag/mål:
Existentiell hälsa och andlig vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med WHO:s åtta existentiella
dimensioner

Inom Region Jönköpings län har en styrgrupp bildats.
Existentiella samtalsgrupper för seniorer har startats upp,
och hälso- och sjukvårdspersonal har deltagit i
samtalsgrupp kring existentiella frågor.

Uppdrag/mål:
Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Höja den etiska kompetensen hos
medarbetare och förtroendevalda

Etikrådet arbetar för att höja den etiska kompetensen hos
medarbetare och förtroendevalda genom återkommande
utbildningar.

Främja samtal och etisk reflektion i planering,
beslut och daglig verksamhet

Etikrådet främjar samtal och etisk reflektion genom
återkommande utbildning, stöd till etikombuden, debatt i
personaltidningen Pulsen och spridning av nyheter på
webben.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Etikrådet ger vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt via olika former av utbildning, men också
genom att besvara inkomna frågor från verksamheten och
via etiska riktlinjer.

Arbete med prioriteringar i vården

Etikrådet planerar att ägna en av lunchsamlingarna hösten
2019 åt ämnet prioriteringar i vården. Målgruppen är
medarbetare och förtroendevalda.
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Uppdrag/mål:
Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning fortsätter.
Respektive sjukvårdsdirektör beslutar om vilka
verksamheter som ska starta upp KPS-arbetet och
prioriterar införandeordning. Ett webbstöd som består av
en praktisk vägledning för kliniker och verksamheter som
vill komma igång med KPS är framtaget.

Uppdrag/mål:
Närakuter
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med närakuter

Namnbyte Från den 1 november 2018 benämns alla
vårdcentralers akuta verksamhet, Närakut. Varje enskild
vårdcentral bedriver närakut dagtid vardagar kl. 8-17. På
kvällar kl. 17-22 och helger kl. 10-22 bemannar
vårdcentralerna de tre gemensamma närakuterna (fd.
Jourcentral). Vårdcentralerna bemannar i proportion till hur
många av vårdcentralens invånare som besökt
mottagningen.
Flytt av gemensam Närakut Den gemensamma Närakuten
i Jönköping flyttade från Hälsans vårdcentrum till
Ortopedmottagningens lokaler på Länssjukhuset Ryhov den
1 november 2018.
Besöksstatistik följs månatligen. Statistiken visar inte på
någon generell ökning av besöken till närakuten belägen på
Ryhov ej heller på de övriga gemensamma närakuterna.
Organisation och ansvarsfördelning Region Jönköpings län
har den 1 januari tillsatt tre samordnare, en för varje
gemensam Närakut, med ansvar för bl.a. gemensamma
arbetssätt och rutiner i syfte att säkerställa god och jämlik
hälsa för länets invånare.
Samverkan Samverkan sker i form av bland annat
dialogmöten i huvudsak mellan vårdcentralernas
verksamhetschefer, ortopedmottagningen,
akutmottagningen, barnakuten, 1177 samt vid behov
fackliga representanter och/eller skyddsombud.
Sammantaget har arbetet med namnbyte och flytt av
närakuten i Jönköping generellt löpt väl.

Uppdrag/mål:
Fast vårdkontakt
Aktiviteter

Analys

Erbjuda patienter en fast vårdkontakt

Personer med behov av samordnade insatser i samband
med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård erbjuda fast
vårdkontakt(vårdsamordnare på vårdcentral) i samband
med utskrivning. Fortsatt kontakt under den period behov
finns över tid. Samordnad planering (SIP) genomförs.
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Aktiviteter

Analys
Arbetet med Patientkontrakt fortlöper.

Uppdrag/mål:
Mobila närsjukvårdsteam
Aktiviteter

Analys

Arbete med mobila tvärprofessionella
närsjukvårdsteam

Arbete med att utveckla det nära samverkansytorna
tillsammans med vårdcentralerna, kommunerna och
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) pågår.

Uppdrag/mål:
Sveriges bästa digitala vård
Aktiviteter

Analys

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

Arbete pågår med övergång från ROS till BOS.
Förberedelser av grundsystemet löper på enligt plan, men
flera externa beroenden är identifierade som risker och
måste lösas innan driftsättning. Tidplanen är osäker.
Uppgraderingar av olika system pågår. E-frikort är driftsatt
och piloter är påbörjade med e-visit. Stor del av resurserna
går till förvaltning och uppgraderingar av införda system
vilket gör att leveranstakten av nya funktioner är för låg. En
översyn av arbetssätten har startat.

Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i
Sverige på digitala tjänster och stödsystem

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i
Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet
om framtidens hälso- och sjukvård. En workshop är
genomförd.

Uppdrag/mål:
Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling av lärcaféer

Hälsocaféer med dess olika invånarstöd sprids och etableras
med noder i Jönköping, Värnamo och Eksjö

Uppdrag/mål:
Plan för framtidens hälso- och sjukvård
Aktiviteter

Analys

Utveckla den nära vården

Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och
den nära vården har påbörjats. Workshopar är genomförda
i sjukvårdens ledningsgrupp och med politiker i maj.
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Framgångsfaktorer:

Jämlik hälsa och vård
Uppdrag/mål:
Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor

Diplomeringar genomförs kontinuerligt.

Uppdrag/mål:
Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Rutiner efterföljs. Ligger i fas med behoven.

Anpassad kommunikation kring hälsa och
svensk sjukvård

Hälsoskolor genomförs regelbundet, utifrån de behov som
finns.

Fortsatt samverkan och samarbete
tillsammans med kommuner

Samordnade insatser genom ledningssystemet för
samverkan. Projektet pågår under 2019 med Gislaveds,
Jönköpings, Vetlanda och Nässjö kommun som
samverkansparter.

Framgångsfaktorer:

Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
Barn och ungdomars hälsa
Aktiviteter

Analys

Metodstöd för ungas psykiska hälsa.

Utbildning av gruppledare DISA (Din inre styrka aktiveras)
har genomförts. Uppstart av Dansa utan krav i flera
kommuner i länet. Freja-utbildning planeras till ht 2019.

Uppdrag/mål:
Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa
Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med inrättande av ett
Barnskyddsteam

Barnskyddsteam är inrättat. Arbetet med framtagande av
rutiner och arbetssätt pågår.

Uppdrag/mål:
Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från
sjukhuset

Fortsätter utveckla in- och utskrivningsprocessen under
2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under Strategigrupp
Äldre. Rapport varje månad till Reko.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Arbetet med spridning av Esternärvårdsteam fortsätter.
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Aktiviteter

Analys
Analys av kontaktytor i ett hemsjukvårdsteam centralt i
Jönköpings kommun pågår för att undersöka vilka
gemensamma arbetssätt som är mest effektiva.

Uppdrag/mål:
Äldres psykiska hälsa
Aktiviteter

Analys

Arbete för att förbättra äldres psykiska hälsa

Arbete pågår tillsammans med kommunerna i strategigrupp
äldre. Medel finns avsatta, men person på
kommunalutveckling har precis slutat och man inväntar
rekrytering.

Strategiska mål:

Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer:

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå
hälsoeffekter hos befolkningen
Uppdrag/mål:
Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov.
Aktiviteter

Analys

Översyn - solidarisk finansiering av barn och
ungdomar

En gemensam central budgetpost har inrättats. Utvärdering
kommer att ske efter 2019 för eventuell justering till 2020.

Framgångsfaktorer:

God tillgänglighet och bra bemötande
Uppdrag/mål:
Arbeta med tillgänglighet till tandvård
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

50 %

47 %

Inom den uppsökande verksamheten har 47 % fått
munhälsobedömning utförd, vilket är samma värde om
man jämför med förra året.

50 %

35 %

Den nödvändiga tandvården utförs av både Folktandvård
och privata vårdgivare. Totalt har 35 % fått nödvändig
tandvård, vilket är en ökning från föregående år som då var
26 %. Anledningen till ökningen av den nödvändiga
tandvården är en privat vårdgivare som åker till många av
länets vårdenheter och utför förebyggande tandvård till de
boende. Av de som fått nödvändig tandvård utförd har

Täckningsgrad för
den uppsökande
verksamheten
(munhälsobedömni
ngar)
Andel berättigade
till nödvändig
tandvård som fått
den utförd
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
Folktandvården behandlat 58 % och privata vårdgivare
42 %.

Strategiska mål:

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för
en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Jämställdhetsarbete pågår enligt Hållbar
utvecklingsprogram.
Handlingsplan ska tas fram under delår 2.

Uppdrag/mål:

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt.
Uppdrag/mål:

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
Aktiviteter

Analys

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i
social hållbarhet inom ramen för Agenda
2030.

Styrgrupp för social hållbarhet har startats och leds av HRdirektör och Folkhälsochef. En arbetsgrupp tar fram en
handlingsplan. I arbetsgruppen finns kompetenser inom
bl.a. jämställdhet, HBTQ, HR, integration och
funktionsnedsättningar.

Uppdrag/mål:

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen Barnbokslut
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för arbetet med
Barnbokslut

Modell för Barnbokslut är framtagen.

Uppdrag/mål:

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala
klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god
levnadsmiljö.
Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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Uppdrag/mål:

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform
Aktiviteter

Analys

Arbete med demokratifrågorna bedrivs
utifrån uppdrag från regionstyrelsen

ej påbörjat
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Perspektiv:

Process och produktion
Strategiska mål:

Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Går enligt plan. Många av insatserna har knutits i
samverkan med kommunerna via ledningssystemet för
samverkan.

Handlingsplan för jämlik hälsa.

Aktuell status för aktiviteterna i handlingsplanen finns på
utvecklingswebben.

Utvärdering av hälsosamtal

Arbetsgrupp bildad, handlingsplan upprättad och arbetet
med utvärderingen är påbörjat.

Uppdrag/mål:
Bidrag inom folkhälsoområdet
Aktiviteter

Analys

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs

Går enligt årshjul för bidragsgivning.

Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet

Uppföljningsbesök görs maj/juni

Uppdrag/mål:
Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Meny för tobaksavvänjning klar och i drift där
behandlingsplattformen Stöd och behandling ingår. Fysiska
mötesplatser såsom hälsocafé och självhjälpsgrupper sprids
i länet.

Utveckling av fler mötesplatser och
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet

Mötesplatsen Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö och
Värnamo. Planering för uppstart i Tranås december
2019/januari 2020. Utvecklingssatsning pågår för att få fler
ledare till lärcafé och självhjälpsgrupper. Just nu finns det
ca 50 personer i levande bibliotek och peers (personer med
egen erfarenhet).

Spridning av mötesplatser och hälsocaféer

Pågår enligt plan i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård.
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Uppdrag/mål:
Rehabilitering - återgång i arbete
Aktiviteter

Analys

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

10 av 13 kommuner jobbar med modellen.

Naturunderstödd grön rehabilitering

Målsättning är att lansera en delvis ny verksamhet efter
sommaren - med fokus på att kunna erbjuda Region
jönköpings läns chefer ett stöd i att förebygga psykisk
ohälsa.

Uppdrag/mål:
Livsstilsutmaningen
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan för utveckling kring
livsstilsutmaning

Ännu oklart hur tillvägagångssättet ska vara.

Uppdrag/mål:
Samordningsförbunden
Aktiviteter

Analys

Översyn samordningsförbund

Planering pågår.

Uppdrag/mål:
Strategi för hälsa
Aktiviteter

Analys

Gemensam handlingsplan för hälsa

Ett arbete tillsammans med kommunerna att ta fram en
gemensam handlingsplan och gemensamma indikatorer är
ännu ej påbörjat.

Strategiska mål:

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet fortsätter enligt plan.

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 är klar och
publicerad.

Genomför patientsäkerhetsronder

Ronderna genomförs som planerat, utvärdering av
arbetssätt sker kontinuerligt.
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Aktiviteter

Analys

Patientsäkerhetsdialoger

Patientsäkerhetdialogerna planeras till hösten 2019.

Uppdrag/mål:
Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt och uppföljning av
strategiska fokusområden

ej påbörjat

Strategiska mål:

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför
lokala anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer med
det nationella kliniska kunskapsstödet som ska ingå i den
nya vårdgivarwebben.
De nationella programområdena har fått styr- och
ledningsansvar för sina ämnesområden i Nationella kliniska
kunskapsstöd (NKK). NKK:s ämnesgrupper ska integreras
med respektive programområde.

Praktisk användning av nationella
kvalitetsregister.

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och sjukvård.
Register centrum sydost (RCSO) har som komplement till
det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i
sjukvårdsregionen.

Uppdrag/mål:
Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Ta fram och implementera riktlinje för
utredning och uppföljning vid
demenssjukdomar

Överenskommelse framtagen. Lokala workshopar
genomförda i två av tre länsdelar. Planering för den sista
pågår.

Uppdrag/mål:
Utreda lokala sjukhusledningar
Aktiviteter

Analys

Utredning av lokala sjukhusledningar

Arbetet har startat med samtal med verksamhetschefer på
de tre sjukhusen. Samtalen har genomförts vid fyra tillfällen
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Aktiviteter

Analys
och en sammanställning av vad som kom fram pågår.

Uppdrag/mål:
Alternativ till våld (ATV)
Aktiviteter

Analys

Planering för fortsatt arbete med ATV för
våldsutsatta

Utvärderingen har genomförts. En plan håller på att tas
fram för arbete över hela länet.

Uppdrag/mål:
Funktionshinderområdet
Aktiviteter

Analys

Skapa jämlika förutsättningar och en jämlik
vård/hälsa

Ej påbörjat. Fokus på samverkan med kommunerna för
tillfället.

Samverkan med länets kommuner och
föreningsliv inom funktionshinderområdet.

Sakkunniga inom funktionsnedsättning bokar in möten med
strategigrupperna i ledningssystemet för samverkan med
kommunerna.

Uppdrag/mål:
Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Åtgärder för att minska polyfarmaci.

Handlingsplan äldre och läkemedel har tagits fram. Fortsatt
arbete pågår med olämpliga läkemedel. Vid insättning av
antidepressiva, analgetika, sömnmedicinering samt
protonpumpshämmare ska man ta ställning till när
omprövning ska ske.

Läkemedelsbehandling på rätt indikation

Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller nationella
riktlinjer.

Uppdrag/mål:
Smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet. Efterfrågan på
influensavaccin har varit hög från såväl riskgrupper som
vårdpersonal. Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög
utsträckning på hälsokontroller där kompletterande
vaccination erbjuds.

Samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre har beretts för beslut under
2018

Finansieringsfrågan är ännu inte löst. Nämnd för folkhälsa
och sjukvård har återremitterat frågan för komplettering.
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Uppdrag/mål:
Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och övningar

Arbete med utveckling av civilt försvar planeras och
påbörjats.

Risk och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser är genomförda

Tjänsteman i beredskap

Arbete pågår enligt plan.

Civilt försvar

Inväntar och följer det nationella arbetet.

Uppdrag/mål:
Idéburen offentligt partnerskap
Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård.
Framgångsfaktorer:

Samverkan med kommunerna
Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Barn och unga
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Genomförs genom Strategigrupp barn

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviter och
projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de krav på
prestation som funnits tidigare år. Kraven har varierat
mellan åren. Samordnas och leds i berörd strategigrupp.

Uppdrag/mål:
Samverkan i strategigrupp Äldre
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och
projekt i samverkan

Arbete i Strategigrupp äldre pågår enligt handlingsplan.
Länsgrupper i samverkan med uppdrag inom de
prioriterade områdena som tex demens, palliativ vård,
trygg, säker och nära vård, förebyggande och främjande är
välfungerande. Länsgrupp äldres psykiska ohälsa är under
planering och uppstart.
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Uppdrag/mål:
Samverkan i eHälsorådet
Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för strategi för eHälsa

En handlingsplan är framtagen tillsammans med
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. Handlingsplanen
är vidarebefordrad till ReKo för beslut. Under hösten
påbörjas arbete i samverkan med strategigrupperna.

Framgångsfaktorer:

God cancervård
Uppdrag/mål:
Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, samt i
arbetet med det nationella, regionala och lokala arbetet
med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom respektive klinik.

Strategiska mål:

Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-20 %

73,5 %

Värdena för första tertialet 2019 är höga. Nödvändiga
åtgärder blir att informera om gällande resepolicy men
även analysera varför detta resande ökar.

-10 %

-6,1 %

Målet på väg att uppnås.

-20 %

-79 %

Dessa resor har minskat stadigt sedan 2017 och resandet
befinner sig i nuläget på en låg nivå.

Tjänsteresor, antal
km egen bil
(privatbil)
Tjänsteresor, antal
km poolbil och
hyrbil (korttid)
Tjänsteresor, antal
km inrikesflyg
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

-28 %

-23 %

Målet på väg att uppnås

Tjänsteresor, antal
km utrikesflyg

Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete med att i första hand använda
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala
möten.

Förekomsten av tjänsteresor i verksamheten är hög.
Fortfarande är dock användandet av egen privat bil för hög
inom vissa avdelningar. Information av gällande resepolicy
samt analys av varför detta resande ökar planeras.

Fortsatt omställning till högre andel digitala
möten.

Användandet av digitala möten har ökat. Många
medarbetare upplever dock att det är för "krångligt" och en
viss tröskel att komma över. Beträffande ökad kunskapsnivå
avseende virtuella möten se aktivitet nedan gällande Cisco
Meeting.

Undvika inrikes flygresor genom omställning
till digitala möten samt välja tåg som
transportmedel

Dessa resor har på senare tid minskat kraftigt.

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla
resor utomlands, höja andelen digitala möten
samt om möjligt använda andra färdmedel.

Trenden är en fortsatt minskning av dessa resor.

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Arbete pågår med att öka användning av webb- och
videomöten.
För fysiska möten används i första hand pool-bilar.

Samordna mötestider och samåkning
(handlingsplan reseanalys)

Projektet ej så aktivt. Arbetet med virtuella möten
prioriteras då detta ger en bättre effektivitet.

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Arbete pågår.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan
reseanalys)

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Idag har
ca 10% av medarbetarna en förmånscykel.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Cisco meeting har lanserats som plattform för att enkelt
skapa och delta i telefon- eller videomöten.
Under Serviceportalen finns en informationssida med
guider och filmer för att stödja användandet av Cisco
Meeting.

Framgångsfaktorer:

Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Aktiviteter

Analys

Genomföra hälsoekonomiska beräkningar

Denna del i hållbarhetsprogrammet har vi inte kommit
igång med. Nätverk finns med högskolan och länets
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Aktiviteter

Analys
kommuner för samhällsekonomi, men har inte systematiskt
omsatts internt.

Uppdrag/mål:
Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av
verksamheten
Aktiviteter

Analys

Hållbar utvecklingsprogram och målen i
Agenda 2030 ska genomsyra hela
verksamheten

Arbete med hållbarutvecklingsprogram pågår. Agenda 2030
är en viktig del i den regionala utvecklingsstrategi som
håller på att tas fram. Agenda 2030 har varit en del i
Nätverk för engagerat ledarskap under våren samt lyfts på
Chefsdagen i början av maj.

Framgångsfaktorer:

Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

I arbetet med revidering av vår regionala utvecklingsstrategi
kommer vi ta fram en finansieringsstrategi som visar vilka
framtida projekt utlysningar vi kommer ha för att stötta ett
hållbar utveckling och tillväxt i länet. När vi bereder projekt
idag behöver den ansökande fylla i olika horisontella
kriterier och beskriva hur man avser att inkludera dessa i
projektplanen.
Det nya handläggninssystemet NYPS 2020 är igång. Nytt
system ger, som en del, bra input till hur hela processen för
projekthantering där nationella samt regionala indikatorer
och horisontella kriterier finns. Dessa är obligatoriska att
fylla i och bygga sitt projekt runt samt att uppföljning kan
göras på ett bättre sätt för olika indikatorer där vi kan följa
vårt nationella uppdrag samt vår regionala
utvecklingsstrategi.

Stötta länets näringsliv i insatser riktade mot
hållbarhet

Inom ramen för länets arbete med affärsutvecklingscheckar
ingår alltid att bedöma ansökan ur hållbarhetsperspektiv.
Dessutom beviljar Almi även under 2019 explicita checkar
för hållbar utveckling och CSR. Beredning av dessa sker i
samverkan med aktörer i länet.
CSR-Småland har kommit igång med sitt projekt kring
cirkulär ekonomi och där är sexton små och medelstora
företag involverade.
När vår regionala utvecklingsstrategi med tillhörande
finansieringsstrategi är antagen kommer våra projektmedel
ske via riktade utlysningar där alla dimensioner inom
hållbarhet kommer ingå inom våra strategiskt prioriterade
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Aktiviteter

Analys
områden.

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på
vad medarbetare kan göra

Webbstöd har tagits fram avseende resfria möten,
användande av Cisco meeting/videokonferens samt
miljö/hållbarhet. Dessa utbildningsinsatser finns tillhanda
på intranät och lärande kalender.

Uppdrag/mål:
Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Aktiviteter

Analys

Arbete i enlighet med program för hållbar
utveckling - social hållbarhet både avseende
dem vi är till för och medarbetare.

Arbetsgrupp är tillsatt i samarbete med folkhälsan.

Uppdrag/mål:
Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial ska granskas
årligen - mångfald och tillgänglighet

Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för att
bättre anpassas för målgrupperna och för att hitta hållbara
lösningar både för att nå önskade kommunikationseffekter
och utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Återkommande kompetensutveckling i
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och
likabehandling

Framtagning av utbildning pågår. Utbildningar planeras att
genomföras under 2019.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Återupptas 2019.

Alla politiska beslut prövas mot
barnkonventionen.

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen. Utbildning kan vara en aktivitet för hur
beslut kan prövas utifrån barnkonventionen och barnets
bästa.

Uppdrag/mål:
Integration
Aktiviteter

Analys

Arbete i enlighet med program för social
hållbarhet

Arbetsgrupp tillsatt från folkhälsa och HR.

Framgångsfaktorer:

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter,
miljöpåverkan och social påverkan.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
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Mätetal
Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

Målvärde

Resultat

260
recept/10
00 inv

Analys
Årsmått. Antibiotikareceptförskrivningen minskade under
2018. Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det
nationella målet på 250 recept per 1000 inv/år.

Strategiska mål:

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och
arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att
samverkansmöjligheter tas till vara.

Arbete pågår med att utforma aktivitetsbaserade
arbetsplatser för att underlätta och stimulera teamarbete.

Uppdrag/mål:

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende
kostnad per invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Följa upp nyckeltal med fokus på kr/invånare
samt produktion via databasen Kolada.

Jämförelser med 2018 års data kommer att ske när dessa
finns publicerade vilket sker när räkenskapssammandraget
(RS) publiceras i juni. Materialet kommer att användas i
samband med budgetarbetet i höst. Även produktionsdata
används i jämförelserna allt eftersom dessa publiceras.

Uppdrag/mål:

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse
Aktiviteter

Analys

Kommunikation för ökad kunskap, insyn och
delaktighet.

Vi arbetar aktivt med att utveckla såväl innehåll som
kanaler kontinuerligt för att vara relevanta för
målgrupperna.

Utveckling av ledarnas kommunikativa
förmågor

Arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa förmågor
pågår genom workshops, utbildningar och annat
individuellt stöd.

Arbeta för att medarbetarna aktivt ska söka
information

Utveckling av nytt intranät pågår. Utvecklingen av innehåll i
"Mina nyheter" och andra kanaler pågår ständigt i syfte att
RJL:s kommunikation ska vara så relevant som möjligt

Uppdrag/mål:

Digitalisering av arbetsprocesser
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Översyn av processer som går att
automatisera

Genomgång planeras.

Uppdrag/mål:

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny
dataskyddsförordning (GDPR).
Aktiviteter

Analys

Införande och spridning av kunskap kring
GDPR

Införandeprojekt avslutat. Nya medarbetare hänvisas till
introduktion och utbildning för GDPR via webben. Finns
resterande frågor efter införandet som ska åtgärdas.
Revisionsrapport med förslag till åtgärder kommer att
besvaras.
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Perspektiv:

Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden
Arbete pågår i olika verksamheter och i utbildning av chefer.
Uppdrag/mål:
Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
Framgångsfaktorer:

Lärande och innovation
Uppdrag/mål:
Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet
Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår i
bland annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten.
Framgångsfaktorer:

Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Stort uppdrag för Futurum som pågår i samverkan med
flera lärosäten framförallt Jönköping University (JU) och
Linköping universitet (LiU). Nytt VFU (verksamhetsförlagd
utbildning) avtal kommer skrivas under 2019 med JU.
Aktuellt avtal med avslut 2018-12-31 har förlängts i 6
månader.

Studierektorsorganisation

Arbetet pågår. Vakanser som ST-studierektorer har blivit
tillsatta.

Klinisk prövningsenhet

Arbete med att stödja kliniska prövningar av medicinteknik
behöver stärkas. En medarbetare med ett sådant uppdrag
lämnade verksamheten sommaren 2018 och därefter har
stöd till prövning av medicinteknik inte utvecklats. I enlighet
med strategiplanen för universitetsjukvården skall
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Aktiviteter

Analys
sjukvårdsregionen profilera sig inom Med tech vilket gör att
nyrekrytering behöver göras. Finansiering ska ske
framförallt via medel från VR via Forum Sydost.
Finansieringsfrågan är dock inte helt utredd ännu varför
rekryteringsarbetet inte har startat.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan
mellan RJL, Jönköping University och
Linköpings Universitet

Arbete pågår. Förslag på övergripande samverkansavtal
finns. Det finns också en rad samverkansavtal som behöver
arbetas med.

AT-organisationen

Arbete pågår att föra över ekonomin till Futurum och den
nya AT-organisationen. Arbetsgrupp finns och arbetar med
frågan. Tills ekonomin har förts över kommer vissa
kostnader som hör till AT-organisationen generera
underskott hos Futurum.

Läkarprogrammet LiU termin 6 till 11.

Arbetet fortsätter enligt plan.

Uppdrag/mål:
Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Utbildningen startade i januari och sker under 2019 i
temporära lokaler. Lärarstab finns på plats och ytterligare
två adjungerade lektorer kommer rekryteras under året.
Utbildning fungerar som planerat.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL
kopplat till RALF avtalet

Arbete pågår med att utveckla universitetsjukvård i RJL.

Uppdrag/mål:
Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av
ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och
hälsovård
Under 2018 tog Region Jönköpings län tillsammans med motsvarande enheter i sydöstra
sjukvårdsregionen fram en Life Science-strategi samt bidragit i arbetet med att ta fram ett
strategidokument för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen.
Uppdrag/mål:
Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med
kommunerna och andra aktörer.
E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka
kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt använda våra resurser mer effektivt. Varje
månad loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och hanterar
vårdärenden av olika slag.
I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och
ehälsotjänster.
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Framgångsfaktorer:

Vi arbetar med ständiga förbättringar
Uppdrag/mål:
Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och
vårdgivarwebb

Arbetet pågår - nu men fokus på intranätets
regiongemensamma innehåll och ny startsida.
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Perspektiv:

Medarbetare
Strategiska mål:

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Uppdrag/mål:
Försörjning av vårdpersonal
Höglandet är certifierade Vård- och omsorgscollege sedan tidigare, under våren pågår
certifiering av övriga länet. Vård- och omsorgscollege sker i samverkan mellan arbetsgivare
och utbildningsanordnare. Vi erbjuder idag 70 sjuksköterskor att utbilda sig till
specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med utbildningsanordnare. Varje termin
startar nya grupper i det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor
(RIU). Programmet genomförs för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll
och är en viktig del i kompetensutvecklingen.
Uppdrag/mål:
Attrahera och rekrytera
Under våren utarbetas målgruppsplaner utifrån identifierade kritiska målgrupper, syftet är att
analysera vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta
oss som en attraktiv arbetsgivare.
Den nystartade kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla
rekryteringsarbetet. Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens
mot verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Idag arbetar
enheten med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka
arbetsgivarvarumärket.
Uppdrag/mål:
Delaktiga och kompetenta medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

88 %

Full måluppfyllelse beräknas uppnås till årets slut.

90 %

86 %

Måluppfyllelse beräknas uppnås till årets slut.

Medarbetarsamtal
Kompetensutveckli
ngsplan

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

Sker på respektive avdelning inom regionledningskontoret
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som
revideras årligen.
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Aktiviteter

Analys

Regionledningskontoret: kompetensplan

Arbete med kompetensförsörjningsplan pågår.

Utreda tjänstgöring nattetid, kvällar och
helger

Utredningsuppdrag påbörjas i september.

Utveckla Nässjö utbildningscentrum

Sker genom Vårdcentralerna Bra liv.

Uppföljning av fördelning av
utbildningsanställningar för sjuksköterskor.

Fördelning av 70 sjuksköterskor genomförd.

Utreda utökat behov av karriärtjänster

Utredningsuppdrag klart i juni månad.

Utreda äldre medarbetares möjlighet att
fortsätta arbete

Utredningsuppdrag klart i september månad.

Uppdrag/mål:
Arbetssätt och rätt använd kompetens
Aktiviteter

Analys

Pröva arbetstidsmodeller i projektform

Projekt 80-10-10 pågår.

Uppdrag/mål:
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

5%

3,2 %

Utfallet efter 2019 års fyra första månader visar att
sjukfrånvaron minskat betydligt.

Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Sjukfrånvaron ska minska

Aktivt arbete med rehab och arbetsmiljö pågår genom
AME.

Regionledningskontor: Hälsofrämjande
arbetet och minskad sjukfrånvaro

Arbetet pågår enligt plan.

Kartläggning av löneläget

Genomfört november 2018.

Uppdrag/mål:
Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av
likabehandling
Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande
värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade är angeläget och är
även en konkurrensfördel.
Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och repressalier.
Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att
organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och
förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar
till diskussion om konkreta åtgärder.
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På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer
motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex.
rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och
kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.
Uppdrag/mål:
Ett stärkt chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Översyn av chefers förväntningar och
förutsättningar

Insamling från nätverk för engagerat ledarskap och
återkoppling från regionledning.
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Perspektiv:

Ekonomi
Strategiska mål:

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

Kostnadseffektiv verksamhet
Uppdrag/mål:
Handlingsplan för ekonomi i balans
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

3 164 tkr

Resultatnivån första tertialet 2019 är i stort sett samma
som motsvarande period föregående år. Det positiva
resultatet förklaras huvudsakligen av FS-projekt med
finansiering av statsbidrag, regional utveckling samt FS
stab.

0 tkr

9 500 tkr

Svårt att uppskatta hur statsbidragen inom FS utnyttjas.
Regional utvecklingsavdelning förväntas ge ett överskott
på 3,1 mnkr för helåret. Prognosen är i nuläget beräknad
efter s k rak prognos utifrån tertialutfallet.

Ekonomi i balans

Prognos

Aktiviteter
Handlingsplan för ekonomi i balans

Analys
Ingen obalans i ekonomin avseende Verksamhetsområdet
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, ingen
handlingsplan behöver upprättas.

Uppdrag/mål:
Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård
Aktiviteter

Analys

Se över den ekonomiska styrmodellen för
köpt och såld vård

Arbetet kommer att påbörjas under maj månad.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport 1
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 141

Granskning av Region Jönköpings läns
efterlevnad av dataskyddsförordningen –
yttrande
Diarienummer: RJL 2019/724
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av
Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Revisorerna bedömer att Region Jönköpings län delvis har
vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen
enligt GDPR uppfylls.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-07
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen
daterat 2019-03-01

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Or

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-05-28 09:00-14:40

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-07

RJL2019/724

Regionstyrelsen

Granskning av Region Jönköpings läns
efterlevnad av dataskyddsförordningen
- yttrande
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av Region Jönköpings
läns efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Revisorerna bedömer att Region Jönköpings län delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder
för att säkerställa att lagstiftningen enligt GDPR uppfylls.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2019-02-26 överlämnat sin granskning
avseende Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen och önskar
svar från regionstyrelsen senast 27 maj 2019. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas
vidtagna åtgärder samt åtgärder som planeras genomföras framöver.

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län följande:
 Fortsätt utveckla och dokumentera styrdokumentet avseende GDPR
 Upprätta en arbetsordning för Dataskyddsombudet
 Genomför konsekvensbedömningar för högriskbehandlingar samt
personuppgiftsbehandlingar som kan ha påverkan på den registrerades
rättigheter
 Implementera en teknisk lösning som automatiskt upptäcker läckage eller
förlust av data

TJÄNSTESKRIVELSE
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Genomförda åtgärder
Region Jönköpings län genomförde under senhösten 2017- våren 2018 ett gediget
arbete för anpassa Region Jönköpings läns verksamhet till kraven i den nya
dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetet resulterade i ett antal aktiviteter enligt
nedan:


Organisations- och ledningsstruktur för GDPR.



Framtagning av relevanta rutiner, riktlinjer och policy för GDPR.



Information och utbildning till samtliga anställda inom Region Jönköpings län
gällande GDPR.



Upphandling och implementation av ett register för
personuppgiftsbehandlingar.



Systemstöd för rapportering av personuppgiftsincidenter.



Systemstöd för elektronisk ansökan och utlämning av registerutdrag.



Checklista för ”GDPR-complience” vid upphandling/anpassning av system.

Planerade åtgärder
För att kvalitetssäkra arbetet med införandet av GDPR så genomförs under hösten
2019 en genomgång av ovanstående regelverk och rutiner som togs fram i samband
med införandet. Inom ramen för detta arbete så upprättas enligt tidigare plan även en
arbetsordning för dataskyddsombudet.
Revisorernas rekommendation att implementera en teknisk lösning som automatiskt
upptäcker ett läckage eller förlust av data kommer att beaktas. Region Jönköpings län
har ett antal säkerhetsverktyg på plats redan idag som scannar nätverket, mailtrafiken,
brandväggar etc efter sårbarheter och filtrerar bort skadligt innehåll. En förstudie har
visat att det finns behov av att förbättra och förtydliga regelverk och rutiner för detta.
Ett antal åtgärder påbörjas därför under hösten 2019 där den mest prioriterade är att
införa en gemensam övervakningspunkt.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör/Informationssäkerhetsanvarig

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§130-150
Tid:

2019-05-28 09:00-14:40

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 140

Granskning av riktade statsbidrag - yttrande
Diarienummer: RJL 2018/3297
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region
Jönköpings län använder de riktade statsbidragen på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen
daterat 2018-12-11
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande
Rätt
Or utdraget,
Intygar
Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-30
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Regionstyrelsen

Granskning av riktade statsbidrag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region Jönköpings län
använder de riktade statsbidragen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt.

Information i ärendet
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region Jönköpings län
använder de riktade statsbidragen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt. Granskningen har varit inriktad på de riktade statsbidragen
inom hälso- och sjukvården. Två av statsbidragen har ingått i granskningen; Ökad
tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för
kvinnors hälsa 2017-2019 samt Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården 2017-2018 – en professionsmiljard.
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:
- fortsätta sitt arbete med att koppla budget med verksamhetsplan och statsbidrag
till regionens utvecklingsområden.
- upprätta en rutin för att följa upp och analysera hur de riktade statsbidragens
resultat och effekter påverkat regionens egna mål och prioriteringar.
I Region Jönköpings läns Budget och verksamhetsplan finns tydligt beskrivet den
riktning och målsättning som finns. Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns
verksamhet är visionen om Ett bra liv i en attraktiv region. För att möta den
framtida utmaningen inom hälso- och sjukvården finns behov av ett större fokus
på verksamheter utanför sjukhusvården och den nära vården. I den
verksamhetsplan som finns beskrivs satsningar och utvecklingsområden på kort
och lång sikt. I planeringen tas de riktade statbidragen med. En utmaning är dock
att inriktningen på statsbidragen och de överenskommelser som görs mellan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten ofta kommer sent och är
kortsiktiga. Region Jönköpings läns planeringshorisont är längre. Med den
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omvärldsspaning som sker ser vi ändå att de övergripande målsättningar och
utvecklingsområden som beskrivs i Budget och verksamhetsplan väl täcker det
som är intentionen och målsättningen med de riktade statsbidragen.
Uppföljningen och analys av resultaten kopplade till de utvecklingsområden som
de riktade statsbidragen sker i samband med månads-, tertial- och årsrapporter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
Missiv från regionrevisionen daterat 2018-12-11
Granskningsrapport från Pwc daterad december 2018

Beslut delges
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Regionledningskontoret folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 52

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Martin NedergaardHansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§51

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 18

Fördelning av inkomna granskningar
Följande granskningar remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin dnr: RJL 2018/3132
 Granskning av cancervården – dnr: RJL 2018/3131
 Granskning av riktade statsbidrag – dnr: RJL 2018/3297
Beslutet skickas till
 Regionledningskontoret – kansli

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

MÖTESANTECKNINGAR

Personaldelegation 1- 8
Tid:

2019-05-29, kl 13-15

Plats:

Sal A, Regionens hus

7

Granskning kompetensförsörjning inom
psykiatrin
RJL 2018/3132
Kompetensförsörjningen inom psykiatrin omfattas av
arbetet med lokala kompetensförsörjningsplaner.
Delegationen hade inga synpunkter på förslaget till
tjänsteskrivelse. Beslutades att delegationen får löpande
rapporter kring hur kompetensförsörjningen sker på de
rekryteringsmässigt mest utsatta områdena.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid anteckningarna

Sven Fägerskjöld

Rachel De Basso
Ordförande
Or
Ord

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-24
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RJL 2018/3132

Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Granskning av kompetensförsörjning
inom psykiatrin
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och
regionrevisionen.

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av kompetensförsörjning inom
psykiatrin och lämnat rekommendationer på åtgärder.

Information i ärendet
Regionrevisionen har genomfört en granskning av kompetensförsörjning inom
psykiatrin. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsens arbete med
kompetensförsörjningen till övervägande del är ändamålsenligt. Revisionen
bedömer att mål och strategier till övervägande del har antagits för
specialistpsykiatrin men att det saknas en kompetensförsörjningsplan för att
klaragöra vilka kompetensbehov som finns. Revisonen bedömer vidare att
möjligheter till erfarenhetsutbyte inte fullt ut utnyttjats, bl.a. i samband med
ledningsgruppsmöten.
Revisorerna önskar svar från regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och
sjukvård på följande rekommendationer.
- prioritera arbetet med att färdigställa en kompetensförsörjningsplan som belyser
kompetensbehovet inom psykiatrin.
- utveckla rutiner för systematiserat erfarenhetsutbyte avseende
kompetensförsörjning inom psykiatrin.
- beakta goda exempel som framkommit i verksamheten avseende arbetssätt med
bäring på arbetsgivarvarumärket.
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Prioritera arbetet med att färdigställa en kompetensförsörjningsplan som
belyser kompetensbehovet inom psykiatrin.
Arbetet med kompetensförsörjningsrapport för de fyra psykiatriska klinikerna är
inom kort färdigställd. Rapporten ska därefter presenteras i ledningsutskott
psykiatri (LUP) och på samverkan för Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
Rapporten omfattar: syfte, uppdragsbeskrivning, utmaningar och förändringar,
personalomsättning samt kompetensanalys. I kompetensanalysen presenteras
information gällande aktuellt läge av årsarbetare och faktiskt antal årsarbetare,
pensionsavgångar, avgångar och rekrytering åren 2016-2018, gap analys, samt en
nationell jämförelse av samtliga professioner inom de psykiatriska klinikerna i
regionen.
Utveckla rutiner för systematiserat erfarenhetsutbyte avseende
kompetensförsörjning inom psykiatrin.
Uppföljning av arbetet inom de psykiatriska klinikerna och inte minst
”Jämlik psykiatrisk vård” sker varje månad i ledningsutskott psykiatri, som leds
av ansvarig sjukvårdsdirektör.
Inom ”Jämlik psykiatrisk vård” är områden kompetensförsörjning och
kompetensutveckling två av de prioriterade utvecklingsområden som leds
länsövergripande av en ansvarig chefsöverläkare och två programområdesledare,
en från vuxenpsykiatri och en från barn- och ungdomspsykiatri.
September 2016 startade ett arbete för att titta på hur specialistpsykiatrin i Region
Jönköpings län kan erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög
patientsäkerhet och tillgänglighet. Detta projekt mynnade ut i olika delprojekt där
grupper skapades med representanter från alla klinikerna i länet. Detta bidrar till
ett erfarenhetsutbyte mellan kliniker, orter och professioner inom
specialistpsykiatrin. Bland annat har ett FOUU råd skapats. Genom FoUU-arbetet
skapas samspel mellan forskning och vardagsnära förbättringsarbete, metodstöd
till kliniska programgrupper, tillämpad forskning på avdelningar och
mottagningar. Detta kommer på sikt stärka hela det psykiatriska området med
målet att bli en godkänd universitetssjukvårdsenhet. En framstående FoUUverksamhet gör oss även till en mer attraktiv arbetsgivare, t ex med möjlighet till
kombinationstjänster.
Beakta goda exempel som framkommit i verksamheten avseende arbetssätt
med bäring på arbetsgivarvarumärket.
Goda exempel presenteras i samband med gemensamma möten för de psykiatriska
klinikerna, ofta vid ledningsutskott psykiatri (LUP). Goda exempel lyfts även med
regelbundenhet i samband med ledningsgrupp för verksamhetsområde psykiatri,
rehabilitering och diagnostik.
Systematiskt arbete under många år med psykiatriveckan på höglandet. En öppen
veckokonferens som vunnit mark och attraktivitet både lokalt, regionalt och
nationellt. Kommunerna på höglandet rekommenderar numera medarbetare att
medverka på psykiatriveckan. Prioritering av introduktion för personer under
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utbildning har bland annat resulterat i mångåriga topplaceringar i nationell
ranking för AT-läkare.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
Missiv från regionrevisionen 2018-11-20
Granskningsrapport från PWC november 2018

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen
Regionledningskontoret, HR
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering, diagnostik
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva
HRdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 52

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Martin NedergaardHansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§51

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 18

Fördelning av inkomna granskningar
Följande granskningar remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin dnr: RJL 2018/3132
 Granskning av cancervården – dnr: RJL 2018/3131
 Granskning av riktade statsbidrag – dnr: RJL 2018/3297
Beslutet skickas till
 Regionledningskontoret – kansli

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

