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KALLELSE 2(2)

Regionstyrelsen

Tid: 2020-08-18, kl 11:00

18 Beslut om bolagsverksamhet 2019 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet

188 - 190

19 Granskning av årsredovisning 2019 191 - 207
20 Revision av stiftelser 2019 208 - 340

Kallade
Ordinarie ledamöter
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD)
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Mikael Ekvall (V)

Tjänstemän
Jane Ydman, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Sven Sällström-Fägerskjöld, tf 
HR-direktör
Christina Jörhall, 
kommunikationsdirektör
Camilla Holm, tf ekonomidirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

För kännedom
Ersättare
Håkan Sandgren (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Emilie Walfridsson (C)
Carina Stende (S)
Sara Wallby (BA)
Anders Gustafsson (SD)
Mari Lindahl (L)

Kim Strand (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Elisabeth Englund (KD)
Dan Sylvebo (M)
Nena Stamenkovic (S)

Magnus Bodenäs (BA)



Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-08-18

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 

inom Medicinsk vård
RJL 2020/306 2020-06-31 Jane Ydman

4.2.2 Förordnande av tf sjukvårdsdirektör inom 
verksamhetsområdet Kirurgisk vård

RJL 2020/150 2020-06-18 Jane Ydman

4.2.2 Förordnande av tf tandvårdsdirektör inom 
verksamhetsområdet Folktandvården

RJL 2020/1381 2020-06-02 Jane Ydman

4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör 
inom IT-centrum

RJL 2020/1491 2020-06-22 Jane Ydman

4.5.2 Återställning av mark vid Höglandssjukhuset 
Eksjö där paviljong hus 47 har stått

RJL 2018/3060 2020-06-25 Jane Ydman

RJL 2020/182



     

2020-08-05 RJL 2020/182

Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 
2020-05-05--08-05 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2020-08-18
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer under 
sommaren inom Vårdcentralerna Bra Liv

RJL 2020/193 2020-06-12 Charlotta Larsdotter

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef för hudkliniken RJL 2020/306 2020-06-05 Agneta Ståhl
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef klinisk 

fysiologi
RJL 2019/2994 2020-06-16 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef röntgen RJL 2019/2994 2020-06-16 Micael Edblom
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef psykiatriska 

kliniken Värnamo
RJL 2019/2994 2020-06-16 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 
habiliteringscentrum

RJL 2019/2994 2020-06-16 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef psykiatriska 
kliniken Höglandet

RJL 2019/2994 2020-06-11 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken

RJL 2019/2994 2020-06-11 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef psykiatriska 
kliniken Jönköping

RJL 2019/2994 2020-06-08 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 
laboratoriemedicin 

RJL 2019/2994 2020-06-09 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 
rehabiliteringsmedicinska kliniken

RJL 2019/2994 2020-06-08 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 
rehabiliteringscentrum

RJL 2019/2994 2020-06-09 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av chefsöverläkare, barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken

RJL 2019/2994 2020-06-08 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef för 
akutkliniken Höglandssjukhuset Eksjö

RJL 2020/306 2020-06-03 Agneta Ståhl

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef för 
akutkliniken Höglandssjukhuset Eksjö

RJL 2020/306 2020-06-03 Agneta Ståhl

RJL 2020/182



RS 4.2.2 Förordnande av tf områdeschefer inom IT-centrum RJL 2020/1490 2020-06-22 Helena Glemdal Bergkvist
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef inom område 

Medicinsk vård
RJL 2020/306 2020-06-16 Agneta Ståhl

RS 4.7.1 Begäran om allmän handling RJL 2020/1519 2020-06-23 Johan Cederlund
RS 4.7.1 Begäran om allmän handling RJL 2020/1654 2020-07-06 Johan Cederlund
RS 4.7.1 Begäran om allmän handling RJL 2020/1589 2020-06-30 Johan Cederlund
RS 4.3.5 Tilläggs-/ändringsbudget RJL 2020/80 2020-06-03 Camilla Holm
RS 4.1.4 Fullmakt RJL 2020/1569 2020-06-26 Johan Cederlund
RS 4.1.4 Fullmakt RJL 2020/1614 2020-07-01 Johan Cederlund
RS 4.1.4 Rättegångsfullmakt RJL 2020/1421 2020-06-09 Johan Cederlund
RS 4.6.4 Personuppgiftsincident RJL 2020/1452 2020-06-15 Sofia Sund

RS Slutredovisning område inköp RJL 2019/1323 2020-05-29 Arne Andersen
RS 4.4.1 Anmälningsärenden område inköp Se bilagor 2019-04-01 Arne Andersen

RS 4.4.1 Anmälningsärenden område inköp 20/451, 20/452, 
20/448, RJL 
2020/1216, 
20/409, RJL 
2020/217, RJL 
2020/1375, RJL 
2020/1396, RJL 
2019/3068, RJL 
2019/3066, 
20/524, RJL 
2019/2296, RJL 
2020/553, RJL 
2020/448, RJL 
2020/1358, RJL 
2020/1359, 
20/495, 20/515, 
RJL 2017/906, 
20/498, LJ 
2014/430, 20/513, 
20/545, 20/528, 
2020/229

2020-06-30 Miriam Markusson Berg



RS 4.4.1 Anmälningsärenden område inköp 20/371, 20/429, 
RJL 2020/236, 
RJL 2020/679, 
RJL 2020/967, 
20/354, RJL 
2019/2519, RJL 
2019/2397, RJL 
2020/1128, RJL 
2018/1286, RJL 
2019/2320, RJL 
2020/283, RJL 
2020/1263, 
20/375, 20/395, 
20/403, RJL 
2020/214, 20/406, 
20/413, RJL 
2017/906, RJL 
2020/473, 20/264, 
RJL 2019/2116, 
20/155

2020-05-29 Arne Andersen

RS 4.5.5 Anmälningsärende regionfastigheter RJL 2020/1183 2020-06-30 Miriam Markusson Berg

RS 4.5.3 Anmälningsärende regionfastigheter 20/429
RJL 2017/3429

2020-05-29 Arne Andersen



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2020-08-18
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Transitio 2020-05-27, årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde

Höglandets samordningsförbund 2020-05-28
Finnvedens samordningsförbund 2020-06-15
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2020-06-02
Regionsamverkan Sydsverige 2020-05-15

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden
Utgående skrivelser
 
Övrigt

Ärendelista 2020-05-28—08-05

Regeringsbeslut Uppdrag till Statskontoret att följa utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner - III 7
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna - III 2
Uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov samt följa och analysera väntetider i 
hälso- och sjukvården – I:12

Cirkulär från SKR Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR mm
Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av 
coronapandemin

Beslut/Meddelande från SKL Överenskommelse avseende ökad nationell testning för covid-19, 2020 – nr 12 – RJL 2020/1455
SKR:s sammanträdesplan för 2021 – nr 9
Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och Regioner – nr 10

Arbetsmiljöverket
Övrigt

RJL 2020/181



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 103

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen, samt lämnar följande medskick:

Att nämnden ser det arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar 
verksamheten i deras arbete att minska de uteblivna besöken med 
modern teknik som sms, likväl jobbar med motivering att komma på 
inbokade tider genom t.ex. personliga samtal.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
motionen.

Sammanfattning 
Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria Högberg, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen att:

 Utreda möjligheterna att införa nya rutiner för att minska 
kostnaderna som uppstår vid uteblivna vårdbesök.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-04-27
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-09-19
 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Koalition för Region Jönköpings 
län att motionen ska avslås då strategin i regionen är att verksamheten själva 
ska jobba med att motivera patienter och underlätta ombokning, samt att 
följande medskick görs:

Att nämnden ser det arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar 
verksamheten i deras arbete att minska de uteblivna besöken med modern 
teknik som sms, likväl jobbar med motivering att komma på inbokade tider 
genom t.ex. personliga samtal.

Helena Elmqvist (SD) och Mona Milton (SD) yrkar bifall till motionen.

Elisabeth Töre (V) tillstyrker Martin Nedergaard-Hansens (BA) 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med Martin Nedergaard-Hansens (BA) yrkande om att 
avslå motionen, med föreslaget medskick.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2



MOTIONSSVAR 1(3)

2020-05-12 RJL 2019/2000

Regionfullmäktige

Motionssvar - Rutiner och riktlinjer vid 
uteblivna vårdbesök
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria Högberg, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen att:

 Utreda möjligheterna att införa nya rutiner för att minska kostnaderna som 
uppstår vid uteblivna vårdbesök.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
I Region Jönköpings län faller cirka 11 procent av alla uteblivna vårdbesök (både 
sena återbud och uteblivet) under kategorin ”sena återbud”. Resten hör till ”helt 
uteblivna besök”. Antalet helt uteblivna besök motsvarar cirka 2,5 procent av det 
totala antal vårdbesök i regionen. 
 

Regelverk – sent återbud
Återbud till erbjuden besökstid ska lämnas till:

• primärvården – senast 24 timmar före besöket
• specialistvården – senast 72 timmar före besöket (3 hela vardagar)



MOTIONSSVAR 2(3)

RJL 2019/2000

– gäller både öppenvårdsbesök samt inläggning/operation
Om en patient uteblir eller om återbud meddelas försent debiteras patienten med 
vad besöket skulle genererat i patientavgift. Detta gäller även patienter som har 
frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria. Har språktolk inte kunnat 
avbeställas så debiteras även detta. Avgifterna är inte högkostnadsgrundande.

Ersättning som utgår till patienten om vården avbokar sent/uteblir är att de får 
nästa besök avgiftsfritt (gällande samma sjukdom).

Eventuella undantag från avgift vid uteblivet besök/sena återbud får tas av 
respektive klinik/verksamhetschef. Det är en bedömning av personal om vad som 
anses vara ”ok motivering” vid det specifika fallet. Exempel på övriga undantag 
till avgift kan vara BHV-besök. Andra besök kan vara där ingen 
överenskommelse gjorts med patienten, exempelvis screening då många kallas till 
samma tid.

Patientavgifter vid uteblivet besök/sent återbud är 250 kronor vid exempelvis 
läkarbesök, sjukvårdande behandling, akutbesök, närakut, primärvård, 
specialistvård. 100 kronor vid provtagning, hälsovård eller barnbesök. 50 
kronor/25 kronor för asylpatienter plus eventuell tolkkostnad. Asylavgifter följer 
specifik avgiftsförordning (1994:362).

Andra regioner 
Uteblivna besök samt sena återbud upplevs som ett stort problem hos de flesta 
regioner. Alla har liknande regler att man debiterar patienten med vad besöket 
normalt skulle ha kostat och avgiften är inte högkostnadsgrundande. Likaså har 
klinikerna rätt att göra undantag vid besök om godtagbar motivering ges.

I andra regioners åtgärdsplaner ingår ytterligare administrationsavgift på avgiften, 
ta ut dubbel patientavgift och vara hårdare med godtagbara undantag. Högre 
avgift tas ut vid specialistbesök och operationer. Andra åtgärder är att exempelvis 
patienten måste skicka in utförligt underlag för eventuell makulering av avgift 
(t.ex. utdrag från telefonen om att avbokning gjorts). Andra regioner kräver även 
läkarintyg vid återbud till operation där annan sjukdom anges som skäl. 

Förbättringsåtgärder inom Region Jönköpings län
Många åtgärder pågår för att minska uteblivna besök och sena återbud, 
exempelvis: 

• sms-påminnelse på fler kliniker
• patienten bokar sin tid själv
• patienten bekräftar sin erhållna tid
• förbättra möjlighet till avbokning (utanför kontorstid).

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-04-27



MOTIONSSVAR 3(3)

RJL 2019/2000

 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-09-19
 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 62-78

Tid: 2020-05-11 kl. 08:30

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 73

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria Högberg, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen att:

 Utreda möjligheterna att införa nya rutiner för att minska 
kostnaderna som uppstår vid uteblivna vårdbesök.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-04-27
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-09-19
 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) avstår från att delta i beslutet.

Presidiet föreslår att motionen avslås.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
1



MOTIONSUNDERLAG 1(3)

2020-04-27 RJL 2019/2000

Förvaltningsnamn
Avsändare

Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motionsunderlag - Rutiner och riktlinjer vid 
uteblivna vårdbesök

Inledning
Med anledning av motion från Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria 
Högberg, Sverigedemokraterna lämnas information i ärendet till nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och 
sjukvård skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Samuel Godrén, Anne Karlsson och Maria Högberg, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen att:

 Utreda möjligheterna att införa nya rutiner för att minska kostnaderna som 
uppstår vid uteblivna vårdbesök.

I Region Jönköpings län faller cirka 11 procent av alla uteblivna vårdbesök (både 
sena återbud och uteblivet) under kategorin ”sena återbud”. Resten hör till ”helt 
uteblivna besök”. Antalet helt uteblivna besök motsvarar cirka 2,5 procent av det 
totala antal vårdbesök i regionen. 
 

Regelverk – sent återbud
Återbud till erbjuden besökstid ska lämnas till:

• primärvården – senast 24 timmar före besöket
• specialistvården – senast 72 timmar före besöket (3 hela vardagar)

– gäller både öppenvårdsbesök samt inläggning/operation



MOTIONSUNDERLAG 2(3)

2020-04-27 RJL 2019/2000

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas försent debiteras patienten med 
vad besöket skulle genererat i patientavgift. Detta gäller även patienter som har 
frikort samt vid besök som normalt är avgiftsfria. Har språktolk inte kunnat 
avbeställas så debiteras även detta. Avgifterna är inte högkostnadsgrundande.

Ersättning som utgår till patienten om vården avbokar sent/uteblir är att de får 
nästa besök avgiftsfritt (gällande samma sjukdom).

Eventuella undantag från avgift vid uteblivet besök/sena återbud får tas av 
respektive klinik/verksamhetschef. Det är en bedömning av personal om vad som 
anses vara ”ok motivering” vid det specifika fallet. Exempel på övriga undantag 
till avgift kan vara BHV-besök. Andra besök kan vara där ingen 
överenskommelse gjorts med patienten, exempelvis screening då många kallas till 
samma tid.

Patientavgifter vid uteblivet besök/sent återbud är 250 kronor vid exempelvis 
läkarbesök, sjukvårdande behandling, akutbesök, närakut, primärvård, 
specialistvård. 100 kronor vid provtagning, hälsovård eller barnbesök. 50 
kronor/25 kronor för asylpatienter plus eventuell tolkkostnad. Asylavgifter följer 
specifik avgiftsförordning (1994:362).

Andra regioner 
Uteblivna besök samt sena återbud upplevs som ett stort problem hos de flesta 
regioner. Alla har liknande regler att man debiterar patienten med vad besöket 
normalt skulle ha kostat och avgiften är inte högkostnadsgrundande. Likaså har 
klinikerna rätt att göra undantag vid besök om godtagbar motivering ges.

I andra regioners åtgärdsplaner ingår ytterligare administrationsavgift på avgiften, 
ta ut dubbel patientavgift och vara hårdare med godtagbara undantag. Högre 
avgift tas ut vid specialistbesök och operationer. Andra åtgärder är att exempelvis 
patienten måste skicka in utförligt underlag för eventuell makulering av avgift 
(t.ex. utdrag från telefonen om att avbokning gjorts). Andra regioner kräver även 
läkarintyg vid återbud till operation där annan sjukdom anges som skäl. 

Förbättringsåtgärder inom Region Jönköpings län
Många åtgärder pågår för att minska uteblivna besök och sena återbud, 
exempelvis: 

• sms-påminnelse på fler kliniker
• patienten bokar sin tid själv
• patienten bekräftar sin erhållna tid
• förbättra möjlighet till avbokning (utanför kontorstid).



MOTIONSUNDERLAG 3(3)

2020-04-27 RJL 2019/2000

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson  
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 58

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000

Information om befintligt regelverk och statistik över uteblivna besök och 
sena återbud inom Region Jönköpings län ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger följande medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet:
 Finns det olika förhållningssätt i fråga om debitering vid uteblivna 

besök inom Region Jönköpings län?
 I vilken utsträckning använder sig verksamheterna av SMS-

påminnelser till patienterna?

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43

Tid: 2020-03-04 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 35

Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

 Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000

 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
RJL 2019/2562

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 8-26

Tid: 2020-02-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 13

Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Chefscontrollern informerar om att en fullständig månadsrapport för 
december kommer att ges vid nämndsammanträdet. Informationen 
läggs till handlingarna

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
RJL 2019/1760

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i mars.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats: Regionens hus, sal A

§149 Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

Vid nämndsammanträdet den 21 januari kommer inte 
resultatet för december månad att vara färdigställt. 
Chefscontrollern kommer att ge en sammanställning av 
det ekonomiska läget och redogöra för detta på 
sammanträdet.

 Information om arbetet gällande disponering av 
vårdenheter hus D1, Länssjukhuset Ryhov
Föredragande: Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk
vård, och Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård.

 Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård
Föredragande: Anette Nilsson, utvecklingsstrateg 
Folkhälsa och sjukvård.

 Program för hållbar utveckling 2021-2025
Föredragande: Maria Cannerborg, miljöchef. 

 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

 Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

 Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ges vid nämndsammanträdet i februari.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum samt 
sal C

§120 Informationsärenden
 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 

verksamhet t.o.m. september 2019. Som följd av nya 
regler avseende arvoderingen av vice ordförande kommer 
ett förslag till omdisponering av budgetmedel att lyftas för 
beslut i regionstyrelsen. Informationen läggs till 
handlingarna.

 Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om 
- Arbete med risk- och konsekvensanalys avseende 
disponering av vårdenheter i hus D1, Länssjukhuset 
Ryhov
- Medarbetarenkäten för 2019

 Hälso- och sjukvårdsstrategen och chefscontrollern 
informerar om kömiljarden och Region Jönköpings läns 
uppfyllnad av villkoren för statsbidraget.

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
Diarienummer: RJL 2019/2000
Information ger på nämndsammanträdet i januari.

 Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 2019-2024
Diarienummer: RJL 2019/2400
Presidiet diskuterar inkomna synpunkter från 
partigrupperna. Beslut fattas på nämndsammanträdet den 
19 november.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 118-134
Tid: 2019-11-08 kl. 08:30-11:40

Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 31-37
Tid: 2019-09-19, kl 13.00-15.00

Plats: Sal B, Regionens hus

§ 37 Fördelning av inkomna motioner
 Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken – RJL 2019/2186 - 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 Motion – Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län – RJL 

2019/2041 - Regionstyrelsen
 Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök – RJL 

2019/2000 - Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 104

Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.

Sammanfattning 
Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, Moderaterna föreslår i motionen 
Upplys om vårdens verkliga kostnader:

 Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig 
kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård 

 Att utreda förutsättningar att ta fram en kampanj för tryck och video 
som syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i 
press

 Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som 
missas mest

 Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som 
behöver upplysas.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen.

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-05-04
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-11-21
 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 89-107

Tid: 2020-05-25 kl. 13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalition för Region Jönköpings län att motionen ska 
avslås i enlighet med presidiets förslag.

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna att motionen ska anses besvarad 
och lämnar för Moderaterna följande protokollsanteckning:

Under 2019 var det nästan 58.000 patienter som uteblev i regionen, varav 
11% var (för) sena återbud. Den stora ”kostnaden” vid uteblivna besök är 
att besökstiden inte kan användas av någon annan patient och därmed 
förlängs väntekön. Det görs idag en del olika saker för att underlätta 
bokning/avbokning och påminna om besök. Det sistnämnda bör användas i 
så stor utsträckning som möjligt för att minimera antalet helt uteblivna 
besök och få avbokningar i tid som andra patienter kan ta i anspråk. Därför 
bör alla verksamheter ha ett ökat fokus på att påminna om kommande 
bokade besök genom att ex stämma av med patienten om att få skicka sms-
påminnelse till godkänt telefonnummer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med presidiets förslag om att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2



MOTIONSSVAR 1(2)

2020-05-12 RJL 2019/2562

Regionfullmäktige

Motionssvar - Upplys om vårdens 
verkliga kostnader
Förslag till beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, Moderaterna föreslår i motionen 
Upplys om vårdens verkliga kostnader:

 Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig 
kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård 

 Att utreda förutsättningar att ta fram en kampanj för tryck och video som 
syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i press

 Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som 
missas mest

 Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som 
behöver upplysas.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden avslå motionen.

Information i ärendet
Region Jönköpings län har sedan flera år följt antalet uteblivna besök i 
primärvården, inom den somatiska vården och inom psykiatrin. Inom 
primärvården och den somatiska vården var det 2019 runt 2 procent som uteblev 
och inom psykiatrin var det drygt 11 procent. Totalt var det 57 732 patienter som 
uteblev under 2019. Resultatet inom primärvård har på senare år förbättrats något 
och i den somatiska vården har resultatet legat stabilt. Inom den psykiatriska 
vården har man sedan 2014 sett en förbättring på ett par procent. 

Det finns många olika typer av uteblivna besök och sena återbud. Det är 
framförallt de besök där man bara uteblir utan att meddela återbud som är den 
stora delen – totalt runt 75 procent. I Diver kan verksamheterna följa dessa siffror 
ner på specifik mottagning och se utvecklingen av uteblivna besök och sena 
återbud över tid.  



MOTIONSSVAR 2(2)

RJL 2019/2562

För att minska uteblivna besök görs flera olika åtgärder. Exempelvis skickas 
SMS-påminnelse inför besök. Antalet invånare som anmäler sig för att få sms-
påminnelse har ökat och Region Jönköpings län arbetar för att så många som 
möjligt ska anmäla sig för detta. 

Region Jönköpings län har också inom de flesta verksamheter infört webbtidbok 
som gör det möjligt för invånarna att själva boka, omboka och avboka sin tid. Ett 
arbete pågår för att ytterligare öka användningen av detta.  

I de system vi har idag finns begränsade möjligheter att lägga till 
kostnadsupplysning över verkliga kostnader på kvitton. På kvittot från 
betalterminalerna (betalkort) finns ingen möjlighet att komplettera med egen text. 
Däremot på de kvitton som skrivs ut från Cosmic skulle det vara möjligt att lägga 
till en standardtext längst ner på kvittot, men inte specifik text kopplat till specifik 
typ av besök eller vård. För att hålla nere utskrifter av papper får patienten endast 
utskrivet kvitto om de ber om det. På fakturan som skrivs ut från Cosmic finns 
också möjlighet att lägga till en standardtext, men alltså inte specifik kostnad för 
just den vård som patienten fått. 

Region Jönköpings läns strategi är att verksamheterna själva ska jobba med 
insatser som motiverar patienterna att komma samt göra det enkelt för dem att vid 
behov boka om sina tider. Bäst effekt har nåtts då vårdpersonalen motiverar 
patienterna i samtal eller i Journalen via nätet. 

Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2020-05-12
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-11
 Motionsunderlag daterat 2020-05-04
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-11-21
 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 62-78

Tid: 2020-05-11 kl. 08:30

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 74

Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Avslå motionen.

Sammanfattning 
Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, Moderaterna föreslår i motionen 
Upplys om vårdens verkliga kostnader:

 Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig 
kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård 

 Att utreda förutsättningar att ta fram en kampanj för tryck och video 
som syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i 
press

 Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som 
missas mest

 Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som 
behöver upplysas.

Beslutsunderlag
 Motionsunderlag daterat 2020-05-04
 Protokollsutdrag nämnden 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet 2020-03-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-11-21
 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) avstår från att delta i beslutet.

Presidiet föreslår att motionen avslås.



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 62-78

Tid: 2020-05-11 kl. 08:30

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Beslutets antal sidor
2



MOTIONSUNDERLAG 1(2)

2020-05-04 RJL 2019/2562

Avsändare
Presidium Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Upplys om vårdens verkliga 
kostnader

Inledning
Med anledning av motion från Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, 
Moderaterna lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. 
Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till 
beslut. 

Information i ärendet
Carl-Johan Lundberg och Carina Källman, Moderaterna föreslår i motionen 
Upplys om vårdens verkliga kostnader:

 Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig 
kostnad på kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård 

 Att utreda förutsättningar att ta fram en kampanj för tryck och video som 
syftar till att upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i press

 Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som 
missas mest

 Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som 
behöver upplysas.

Region Jönköpings län har sedan flera år följt antalet uteblivna besök i 
primärvården, inom den somatiska vården och inom psykiatrin. Inom 
primärvården och den somatiska vården var det 2019 runt 2 procent som uteblev 
och inom psykiatrin var det drygt 11 procent. Totalt var det 57 732 patienter som 
uteblev under 2019. Resultatet inom primärvård har på senare år förbättrats något 
och i den somatiska vården har resultatet legat stabilt. Inom den psykiatriska 
vården har man sedan 2014 sett en förbättring på ett par procent. 

Det finns många olika typer av uteblivna besök och sena återbud. Det är 
framförallt de besök där man bara uteblir utan att meddela återbud som är den 
stora delen – totalt runt 75 procent. I Diver kan verksamheterna följa dessa siffror 
ner på specifik mottagning och se utvecklingen av uteblivna besök och sena 
återbud över tid.  



MOTIONSUNDERLAG 2(2)

2020-05-04 RJL 2019/2562

För att minska uteblivna besök görs flera olika åtgärder. Exempelvis skickas 
SMS-påminnelse inför besök. Antalet invånare som anmäler sig för att få sms-
påminnelse har ökat och Region Jönköpings län arbetar för att så många som 
möjligt ska anmäla sig för detta. 

Region Jönköpings län har också inom de flesta verksamheter infört webbtidbok 
som gör det möjligt för invånarna att själva boka, omboka och avboka sin tid. Ett 
arbete pågår för att ytterligare öka användningen av detta.  

I de system vi har idag finns begränsade möjligheter att lägga till 
kostnadsupplysning över verkliga kostnader på kvitton. På kvittot från 
betalterminalerna (betalkort) finns ingen möjlighet att komplettera med egen text. 
Däremot på de kvitton som skrivs ut från Cosmic skulle det vara möjligt att lägga 
till en standardtext längst ner på kvittot, men inte specifik text kopplat till specifik 
typ av besök eller vård. För att hålla nere utskrifter av papper får patienten endast 
utskrivet kvitto om de ber om det. På fakturan som skrivs ut från Cosmic finns 
också möjlighet att lägga till en standardtext, men alltså inte specifik kostnad för 
just den vård som patienten fått. 

Region Jönköpings läns strategi är att verksamheterna själva ska jobba med 
insatser som motiverar patienterna att komma samt göra det enkelt för dem att vid 
behov boka om sina tider. Bäst effekt har nåtts då vårdpersonalen motiverar 
patienterna i samtal eller i Journalen via nätet. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anette Peterson 
Hälso- och sjukvårdsstrateg



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 47-65

Tid: 2020-03-17 kl. 13:00

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 59

Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Information om åtgärder för att minska uteblivna besök och möjliga sätt för 
information om kostnader till patienten ges av hälso- och 
sjukvårdsdirektören.

Nämnden ger följande medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet:
 Se över möjligheten att lägga till information om kostnader på 

Cosmickvitton
 Se över möjligheten att använda tidningar som plattform för 

förmedling av kostnadsinformation/kampanj
 Finns det etiska konsekvenser i fråga om att till patienten redogöra 

för vad ett patientbesök kostar?
 Det är konsekvensen av att en annan patient inte fick den uteblivna 

patientens plats som är det viktiga.

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till
presidiet.

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 27-43

Tid: 2020-03-04 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, Rachel De Bassos tjänsterum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 35

Informationsärenden till nämnden
 Månadsrapport

 Patientsäkerhetsarbetet och IVO-ärenden
Föredragande: Joanna Mellqvist, patientsäkerhetssamordnare

 Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök
RJL 2019/2000

 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
RJL 2019/2562

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Plats: Regionens hus, sal A

§148 Informationsärenden
 Mål för svarstid vid telefonsamtal till 1177

Diarienummer: RJL 2018/684
Anna-Lena Krohn, verksamhetschef Invånarservice, och 
Sandra Lundholm, enhetschef 1177 Vårdguiden på 
telefon, informerar om verksamheten på 1177 och de 
åtgärder som vidtas för att förbättra verksamhetens 
måluppfyllelser samt svarar på frågor.

 Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård, 
informerar om det pågående arbetet med att få en ekonomi 
i balans samt svarar på frågor.

 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
- Överenskommelser mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) inom hälso- och 
sjukvården för 2020 

 Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk 
verksamhet t.o.m. november 2019.

 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader
Diarienummer: RJL 2019/2562

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och 
sjukvård §§ 146-159
Tid: 2019-12-18 kl. 08:30-11:25

Justeras

Rachel De Basso
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktiges presidium §§ 44-49
Tid: 2019-11-21, kl 13.30-14.50

Plats: Sal B, Regionens hus

§ 49 Motioner att fördela
Följande motioner har inkommit och fördelas enligt följande:

 Motion - Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem 
– RJL 2019/2561 till regionstyrelsen

 Motion - Upplys om vårdens verkliga kostnader – RJL 
2019/2562 till nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Vid protokollet

Lena Strand
Justeras

Desiré Törnqvist

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



 

 

MOTION 

Upplys om vårdens verkliga kostnader 

Ett faktum är att i den allmänna debatten diskuteras endast patientavgifternas storlek för olika typer 

av vård. Patientavgiften utgör bara en mindre del av den totala kostnaden för ett vårdtillfälle och 

detta borde vara mer allmänt känt för alla inblandade parter. 

Varje år missas eller uteblir patienter från tusentals vårdtillfällen, vilket leder till stort resursslöseri. 

 Som ett led i att motverka detta så bör man öka medvetandegraden kring vad olika typer av rutinvård 

verkligen kostar genom att på olika sätt upplysa om detta i olika sammanhang.  

Denna upplysning om verklig kostnad kan förmedlas på olika sätt, här är några exempel; 

- Upplysning på vårdcentralers bildskärmar 

-Anslag vid kassor 

- I tidningen Region som skickas till alla hushåll 

-på kvittot som erläggs vid betalning av patientavgift 

Därför vill motionärerna följande: 

- Att utreda möjligheten att lägga till kostnadsupplysning över verklig kostnad på 

kvittohandling för de vanligaste typerna av standardvård. 

 

- Att utreda förutsättningarna att ta fram en kampanj för tryck och video som syftar till att 

upplysa om vårdkostnader på mottagningar och i press. 

 

- Att regelbundet anpassa budskapet för de typer av vårdtillfällen som missas mest 

 

- Att följa utvecklingen över missade besök och vilka målgrupper som behöver upplysas 

 

 

På Moderata regionfullmäktige gruppens vägnar 

Jönköping 17 september 2019 

 

 

Carl-Johan Lundberg (M)    Carina Källman(M) 

Ledamot Regionfullmäktige    Ledamot Regionfullmäktige 
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Regionfullmäktige

Byggnation av tågdepå i Nässjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 Byggnation av tågdepå på del av fastigheten Nässjö Nässjö 13:2 godkänns 
till en maximal utgift om 722 200 000 kronor.

 Byggnationen sker i av Region Jönköpings län helägt bolag. 
 Bolaget får uppta lån upp till 722 200 000 kronor med borgensåtagande 

från Region Jönköpings län.
 Bolaget ingår arrendeavtal med Trafikverket avseende del av fastigheten 

Nässjö Nässjö 13:2 om 50 år.
 Bolaget ingår genomförandeavtal med Trafikverket avseende spårväxel till 

depån samt reglering av vissa markfrågor. 

Regionstyrelsen 
 godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 

bolaget avseende tågdepå i Nässjö 
 godkänner föreliggande hyresavtal mellan Region Jönköpings län och det 

trafikföretag som antas i upphandlingen av Krösatågstrafik
 ger Regionledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att under 

en tid på mellan fem och tio år hyra ut överkapaciteten som uppstår i 
samband med att fyra verkstadsspår byggs på en gång.

Sammanfattning
Tågen i Krösatågssystemet kommer att bytas ut i enlighet med tidigare beslut och 
de första leveranserna sker under 2023, de nya tågen kan inte underhållas i 
befintlig depå. En förstudie har gjorts för byggnation av ny tågdepå i Nässjö. Den 
föreslagna tågdepåns omfattning har kapacitet för fordonsunderhåll med en 
utbyggd trafik jämfört med dagens. Tågdepån byggs på mark som arrenderas 
under 50 år av Trafikverket.

Information i ärendet
Bakgrund 
Region Jönköpings län har idag allt underhåll av dagens Krösatågsfordon placerat 
i Nässjö. Region Jönköpings län planerar för en modernisering av tågen. De nya 
tågen för Krösatågen och Kustpilen (RJL 2017/3309) upphandlas i samarbete med 
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berörda parter. Samtidigt med det gemensamma arbetet att anskaffa nya fordon, 
måste depåkapacitet för framtida fordonsunderhåll säkerställas. 

Det går inte att anpassa den befintliga verkstadsdepån till nya fordon för en rimlig 
kostnad. En ny verkstadsdepå behöver därför anläggas för service och underhåll 
av dessa fordon. Nässjö är ur ett trafikeringsperspektiv mycket lämplig som 
underhållsnod, eftersom flertalet av linjerna trafikerar Nässjö. Nässjö används 
även som uppställningsplats för Krösatåg nattetid.

Den 24 september 2019 godkände regionstyrelsen att en förstudie skulle startas 
med målet att i första hand bygga och äga depå samt köpa alternativt arrendera 
fastigheten Nässjö Nässjö 13:2. Bakgrunden till beslutet var en utredning av fem 
alternativa möjligheter till ny tågdepå. Arbetet med förstudien har pågått sedan 
hösten 2019 och färdig rapport avlämnades 2020-03-02.

Enligt beslutad budget för 2020 ska den tågdepå som Region Jönköpings län avser 
att bygga i Nässjö läggas i helägt bolag. Enligt samma beskrivning i budgeten ska 
bolaget finansiera byggnationen genom att bolaget upptar lån med 
borgensåtagande från Region Jönköpings län. Den 7 april fattade 
regionfullmäktige beslut om bildande av bolag samt nominering av 
styrelseledamöter.

I bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse beskrivs processen från start 2017 till 2020.

Förslag till byggnation av ny tågdepå i Nässjö
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Nässjö har pekat ut fastigheten Nässjö Nässjö 
13:2 ”Impen” som en möjlig och naturlig plats för en ny depå för Länstrafikens 
behov. Fastigheten var tidigare SJ/Banverkets största impregneringsanläggning av 
träslipers under åren 1918–2005 men genomgick sedan en sanering.

En förstudie har genomförts för att klargöra Länstrafikens behov och krav samt 
därefter visa på tågdepåns utformning och anslutning till järnvägen. Den nya 
depån är planerad för att klara behoven 40–50 år framåt i tiden.

Både dieselfordon och elfordon kommer att behöva underhållas på anläggningen.
I tågdepån skall det kunna utföras både trafiknära och tyngre underhåll för den 
största delen av Krösatågen. Verkstadsbyggnaden bedöms uppgå till cirka 5 700 
kvadratmeter och möjliggör följande funktioner; tvätt, avisning, klotter- och 
kadaversanering, städning, storstädning, fekaliertömning samt även avhjälpande 
underhåll och tyngre förebyggande underhåll. Utanför verkstadsbyggnaden finns 
städplattformar om cirka 1 100 kvadratmeter samt cirka 3 700 löpmeter spår med 
möjlighet till uppställning av 10 tågset. 

Utöver ovanstående grundläggande tågrelaterade funktioner krävs några stödjande 
funktioner. Lager och teknikutrymmen om cirka 840 kvadratmeter placeras i 
direkt anslutning till verkstadshallen, teknikutrymmen kan eventuellt placeras i 
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två plan. Personallokaler om cirka 1 500 kvadratmeter ligger lättillgängligt med 
parkering intill och har direktanslutning in till verkstadshallen, vilka kan utformas 
i flera plan. Gölgatan planeras att användas som anslutningsväg och 
dimensioneras för tung trafik. Inom området behövs en vändplan för långtradare 
med längd 25,25 meter. Tågdepån är en ”säcklösning” vilket medger en kompakt 
tågdepå. Tågdepån utformas för att möjliggöra framtida utbyggnad av 2-3 
uppställningsspår i norra delen.

Funktioner som har valts bort i tågdepån i förstudien är till exempel hjulsvarv, 
lackverkstad samt tankning av fordon, detta sker på andra platser. Hjulsvarv finns 
i Hallsberg, Hässleholm (från 2021), Kalmar och Malmö. Tankning av fordon 
med förbränningsmotor görs bäst omloppsnära och tankanläggning finns idag i 
anslutning till Nässjö C, Värnamo samt i Halmstad. Lackering av fordon hanteras 
bäst via separata upphandlingar då de genomförs sällan.

Kalkylerad kostnad i förstudien bedöms till 760 miljoner kronor. I projektet finns 
både ekonomiska möjligheter och risker. Av förstudien framgår att om det visar 
sig att marken har sämsta tänkbara geotekniska förutsättningar innebär det en risk 
om 83 miljoner kronor utöver kalkylerad kostnad. Förstudien har utgått från 
länens styrdokument och slutsatsen är att kapaciteten behöver vara fyra 
verkstadsspår när trafiken är utbyggd enligt de planer för Krösatågstrafiken som 
beskrivs där. Enligt preliminära beräkningar uppkommer en merkostnad på cirka 
80 miljoner kronor om alternativet att bygga tre verkstadsspår nu och avvakta med 
det fjärde spåret väljs. Om man ska bygga en depå med tre spår som är 
utbyggningsbar till fyra spår, innebär det en ny utredning av en layout som har 
expansionsmöjligheter och är anpassad till att utbyggnad kan ske parallellt med 
pågående verksamhet. Förslaget är därför att bygga fyra verkstadsspår på en gång 
och, om möjlighet ges, tillfälligt hyra ut det fjärde spåret under en tid på mellan 
fem och tio år.

Efter muntliga genomgångar av förstudien och projektet i regionstyrelsens 
arbetsutskott har möjligheten till förenkling av depåns utformning, utan att 
funktionaliteten påverkas, utretts. Tre förenklingar har identifierats som möjliga; 
färre städplattformar (550 kvm i stället för 1100 kvm), solpaneler läggs på 25 
procent av takytan och antalet växlar minskas. Se även bilaga PM 1 - förstudien. 
Sammantaget ger detta en lägre kalkylerad kostnad med 37 800 000 kronor och en 
reviderad totalkostnad på 722 200 000 kronor. 

Genomförandetiden för projektet bedöms till 3 år. Beslut och upphandling augusti 
2020 med minst 6 månaders projektering inför byggstart. Byggnationen är färdig 
inför att tågen börjar levereras under 2023, då har trafikföretaget även några 
månader på sig att utrusta depån innan det första nya tåget levereras. 

En förutsättning för att genomföra projektet inom angiven tidsrymd är att 
projektet upphandlas och genomförs som en samverkansentreprenad vilket 
möjliggör en delvis parallell projektering och byggnation. Samt att en mer 
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begränsad tid krävs för framtagande av tekniska specifikationer inför 
upphandling. Samverkansentreprenadsupphandlingen, med förbehåll att det krävs 
beslut i regionfullmäktige, har genomförts parallellt under våren och avropas i två 
leveranser, den ena systemhandlingsprojektering och den andra 
byggentreprenaden.

Avtalsförhållanden 
Enligt beslutad budget för 2020 ska den tågdepå som Region Jönköpings län avser 
att bygga i Nässjö läggas i helägt bolag. Regionfullmäktige har beslutat nytt bolag 
för ändamålet och föreslagit benämningen RJL tågdepån Nässjö AB (nedan kallat 
bolaget).

Bolaget ingår upphandlingskontrakten samt undertecknar även övriga relevanta 
avtal och handlingar, såsom bygglovsansökan, avtal om drift av fastigheten som 
inte ska skötas av hyresgästen samt trafikeringsavtal med Trafikverket.

Bolaget ingår arrendeavtal om 50 år med Trafikverket avseende 40 000 
kvadratmeter av Nässjö Nässjö 13:2. Årlig arrendeavgift är 400 000 kronor. 
Utöver detta kommer ett treårigt arrendeavtal att ingås avseende ett markområde 
som behövs under byggtiden. Detta beslutas i särskilt ärende. 

Bolaget ingår medfinansieringsavtal med Trafikverket som innehåller beställning 
av spårväxel till depån som Trafikverket genomför och fakturerar bolaget. Avtalet 
reglerar även vissa markfrågor såsom asfaltering av tillfarts- och servicevägar. 

Bolaget hyr ut depån till marknadsmässig hyra till Region Jönköpings län. Hyran 
är beräknad till 37 945 000 kronor per år (basår oktober 2020). Region Jönköpings 
län hyr ut depån genom ett andrahandsavtal till det trafikföretag som vinner 
upphandlingen. Hyran i andrahandsavtalet uppgår till 170 000 kronor per år. 
Hyran för andrahandsupplåtelsen till trafikoperatören kommer att innebära ett så 
kallat nollsummespel, där trafikoperatören kommer att ta höjd för hyreskostnaden 
vid prissättningen av trafikåtagandet. Regionen ser därför administrativa vinster 
och minskad påfrestning på likviditet om hyressättningen i andrahandsupplåtelsen 
uppgår till ett mer begränsat belopp. 

Finansiering
Enligt beslutad budget för 2020 ska byggnationen finansieras genom att bolaget 
upptar lån med borgensåtagande från Region Jönköpings län. I beredningen av 
ärendet har även övervägande gjorts om Region Jönköpings län i stället skulle 
föreslås vara långivare. En sammanvägd bedömning kring effekter på likviditeten 
och de finansiella intäkterna är att det under denna period med en mycket hög 
investeringsnivå är gynnsammare med extern lånefinansiering. 

Förslaget är att bolaget ska finansiera investeringen om 722,2 miljoner kronor 
genom att uppta lån med förenklad upphandling av kreditleverantör. Säkerhet för 
banklån är kommunal borgen vilket innebär att Region Jönköpings län går in som 
borgensman. För ställd borgen ska en marknadsmässig borgensavgift utgå vilken 
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uppgår till 0,30 procent av upptagen kredit. Borgensavgiften gäller hela kreditens 
löptid.

Handläggning av bolagets finansiering sker genom regionledningskontoret 
ekonomi. Förslaget är att fast ränta med 10 års löptid upphandlas. Inför nästa 
period ska finansieringslösningen ses över, vilket kan innebära att extern 
lånefinansiering skiftas mot att Region Jönköpings län går in som långivare om 
likviditeten medger. 

I den av regionfullmäktige antagna kulturplanen finns beskrivet att behovet av
konstnärlig gestaltning ska prövas utifrån målet att en procent av utgiften avsätts
för detta ändamål. Tågdepån kommer i mycket begränsad utsträckning att
omfatta ytor som blir aktuella för konstnärlig gestaltning varför inga särskilda 
medel för konstnärlig gestaltning anslås. Samma ställningstagande gjordes vid 
beslutet om byggnation av bussdepå i Jönköping.

Ekonomisk påverkan på Jönköpings Länstrafik
I Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende 
med Region Kronoberg konstateras att det i samband med att nya fordon för 
Krösatågen anskaffas, även föreligger behov av ny tågdepå. Avsiktsförklaringen 
mellan regionerna tas i särskilt beslut (RJL 2019/1968). Av avsiktsförklaringen 
framgår att de huvudmän som underhåller sina fordon i depån i Nässjö har ett 
övergripande ansvar för depåns kostnader och bär sitt ansvar i förhållande till sin 
trafikvolym i Krösatågen.

Den ekonomiska effekten för Jönköpings Länstrafik efter avdrag för andra 
huvudmäns del av hyran enligt ovan, blir en ökad nettokostnad på cirka 24 
miljoner kronor årligen. Då är inte hänsyn tagen till eventuella resandeökningar 
och därmed inte heller intäktsökningar som kan minska nettoeffekten. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05
 Bilaga 1 – Processen 2017 – maj 2020
 Förstudierapport Tågdepå Nässjö daterad 2020-03-02
 PM 1 – bilaga till förstudie
 Arrendeavtal med Trafikverket
 Karta över markområde som arrenderas under byggtiden (3 år)
 Medfinansieringsavtal med Trafikverket
 Hyresavtal förstahandsavtal mellan RJL tågdepån Nässjö AB och Region 

Jönköpings län
 Hyresavtal andrahandsavtal mellan Region Jönköpings län och 

trafikföretaget
 Överenskommelse med Region Kronoberg om Krösatågsystemet
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Beslut skickas till
Regionfastigheter
Jönköpings Länstrafik
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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Processen 2017-2020 maj:
 
Våren 2017 – Workshopserie kring framtidens Krösatåg där bland annat fordonsbehov och depåfrågor 
diskuterades och behovet av en ny depå i Nässjö 2022. Deltagare var politiker och tjänstemän från 
parterna inom Krösatågen.
 
2017-12 – Överenskommelse om införskaffning av nya tåg (RJL2017/3309). Nya tåg behövs bland 
annat på grund av nytt regelverk gällande för tågsäkerhetssystem (ERTMS). Som bakgrund till 
beslutet togs rapporten ”Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen” fram. Där framgår 
att tågdepån ska stå klar 2022.
 
2017-12-12 – Överenskommelse om införskaffande av nya tåg beslutas. Av överenskommelsen 
framgår att ”depåkapacitet för framtida fordonsunderhåll [måste] säkerställas”.
 
2018-07-12 – Länstrafiken lägger in ärende om en ny tågdepå IT-stödet för handläggning av 
investeringsärenden.
 
2019-01-21 – Investeringsrådet inom Region Jönköpings län ger Regionfastigheter i uppdrag att börja 
arbeta med ärendet kring ny tågdepå samt att även utreda alternativet att hyra tågdepån.

2019-01-22 – TIM, information om fordonsanskaffning nya Krösatåg och ny depå i Nässjö.

2019-02-05 – Regionfullmäktige tog beslut om bland annat borgensåtagande och avropsavtal av nya 
tåg.
 
2019-02-05 – Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (”ÅVS”) för Nässjö slutfördes. Fastigheten Nässjö 13:2 
”Impen” pekas av Trafikverket ut som en möjlig och naturlig plats för en ny depå och Länstrafikens 
behov av en depå framgår tydligt i ÅVS.
 
2019-02-22 – Möte mellan Regionfastigheter och Länstrafiken för att besluta om strategi i ärendet 
tågdepå. Beslut att i första hand fråga Nässjö kommun om intresse kring att bygga och äga tågdepån.
 
2019-02-26 – TIM, information om fordonsanskaffning nya Krösatåg och ny depå i Nässjö.

2019-03-07 – Möte mellan Regionfastigheter, Länstrafiken och Nässjö kommun (kommunchef m fl). 
Presentation av ärendet, samt önskemål om besked i frågan om intresse att bygga och äga tågdepån.
 
2019-03-29 – Länstrafiken och Regionfastigheter kallas till möte för att informera TIM-presidiet i 
depåfrågan.
 
2019-04-17 – Möte mellan delar av TIM-nämnden, Regionledningen, Länstrafiken, Regionfastigheter 
och Nässjö kommun. Nässjö kommun gav besked att man inte vill/kan bygga och äga tågdepån och 
hyra ut den till Region Jönköpings län.
 
2019-04-25 – Förfrågningsunderlag skickades ut för upphandling av nya tåg.
 
2019-05-08 – Möte mellan Trafikverket, Regionfastigheter, Länstrafiken och Nässjö kommun. Mötet 
resulterade i att Trafikverket lovade ge besked om de vill sälja ”Impen” eller arrendera ut den.

2019-06-04 – Trafikverket gav besked via e-post att ”Trafikverket är positiva till ett långsiktigt 
arrende för delar av fastigheten Nässjö 13:2 men ser inte en försäljning som ett alternativ. Arrendet 
skrivs på så lång tid som tågens/depåns livslängd motiverar.”

2019-06-26 – Trafikverket översände förslag på avtal om utredningarna för anslutning av depån på 
Nässjö bangård.
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2019-09-11 – RSAU Inriktningsbeslut tågdepå 

2019-09-17 – TIM information om ny tågdepå, förstudie med Trafikverket.

2019-09-24 – RS Inriktningsbeslut tågdepå

2020-02-18 – RSAU Muntlig dragning av förstudien

2020-02-20 – TIM information om förstudien tågdepå i Nässjö

2020-03-06 – Förstudien tillgänglig för RSAU i NetPublicator

2020-03-10 – RSAU Helägt bolag för tågdepå

2020-03-17 – TIM information om förstudien tågdepå i Nässjö.

2020-03-24 – RS Helägt bolag för tågdepå

2020-04-07 – RF Helägt bolag för tågdepå

2020-04-27 – RSAU Muntlig dragning av ärendet om byggnation av tågdepå i Nässjö 

2020-05-19 – TIM information om byggnation av tågdepå i Nässsjö, regionfastigheter 

Utöver detta har partigrupperna löpande fått information under processen när detta efterfrågats.
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Sammanfattning 

Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik planerar för en modernisering av sin 
fordonsflotta med start hösten 2022 för att möta ERTMS kravet på södra stambanan 
fr.o.m. 2023. 

De nya el-tågen blir betydligt längre och med högre kapacitet än idag. 
Existerande depå har därmed inte tillräcklig kapacitet och är därför inte ändamålsenlig. 

Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för Nässjö har pekat ut fastigheten kallad ”Impen” som en 
möjlig och naturlig plats för en ny depå.   

Denna förstudie syftar till att ta fram en utformning för en tågdepå på fastigheten ”Impen”. 
Som underlag till utformningen ingår att definiera depåns olika funktioner samt vilken 
kapacitet den ska ha. 

Förstudien skall även ta fram kostnadsbedömning och en översiktlig tidplan för 
huvudprojektets genomförande. 

Tågdepån ska ha grundläggande funktioner i form av spår för service och underhåll, spår 
för tvätt, avisning och sanering, plattformar för städ samt spår för uppställning av 
tågfordon. 
Till detta kommer stödjande funktioner som lager, teknik- och personalutrymmen. 

Depån behöver väganslutning för tunga fordon. 

Depån kommer inte hantera hjulsvarvning, lackarbeten, fordonsrevisioner och 
ombyggnader. 

Med en framtida fordonspark om 36 fordon bedöms att fyra verkstadsspår och 10–13 

uppställningsplatser för tågfordon krävs. 

Tvätthall, där även avisning och sanering sker, behöver ett spår. 

Lager bedöms behövas om uppskattningsvis 700 m2, teknikutrymmen respektive 

kemikalierum om drygt 70 m2 vardera. Personalutrymmen bedöms i förstudien inrymmas i 

en till verkstaden anslutande byggnadsvolym i flera plan om ca 700 m2 vardera, denna 

volym är möjlig att utöka om investeringen behöver utökas med exempelvis 

utbildningslokaler under projektgenomförandet.  

Förstudien har, genom att ta fram ett antal olika utformningsalternativ, konstaterat att 

fastigheten Impen enbart är lämpad för en depå med verkstadsspår i säck om enbart 

fastigheten Impen skall tas i anspråk. Nyttan med en genomgående lösning för 

verkstadsspåren är även begränsad om tågen sedan måste byta riktning för att komma till 

uppställning då depån inte kan ha spåranslutning i båda ändar. En säcklösning innebär 

också att vägtrafik och personalens rörelser kan undvika spåröverfarter/gångar vilket är 

en fördel säkerhetsmässigt. 

Föreslagen utformning ansluter vid spår 70 som är elektrifierat. 

Utformningen uppfyller de funktions- och kapacitetskrav som ställts upp. 

Utformningen medger att en frilastzon anläggs. 

Utformningen har visst utrymme för expansion. 
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En tidplan för hur tiden bör disponeras för att möjliggöra att tågdepån är i drift i vid 

tågleverans i slutet av 2022 har tagits fram. 

Tidplanen kräver att viktiga beslut tas under 2020 samt att projektering och upphandling 

av entreprenad också sker under 2020.  

Tågdepån beräknas kosta 760 Mkr.  
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1 Inledning 

Region Jönköpings län har för närvarande allt underhåll av dagens Krösatågsfordon i 
Nässjö. Region Jönköpings län genom Jönköpings länstrafik planerar för en 
modernisering av sin fordonsflotta med start hösten 2022 för att möta ERTMS kravet på 
södra stambanan fr.o.m. 2023. De nya el-tågen blir betydligt längre och med högre 
kapacitet än idag. Region Jönköpings läns uppfattning är att den befintliga 
verkstadsdepån sannolikt inte går att anpassa till nya fordon då den ägs av Jernhusen så 
har Regionen inte heller rådighet över den. 

En ny verkstadsdepå bedöms därför behöva anläggas för service och underhåll av dessa 
fordon. 

För att behålla de styrkor som finns med Krösatågen och utveckla trafiken framöver 
föreligger behov av en funktionell depå som ger grundläggande förutsättningar för ett 
ändamålsenligt underhåll under livslängden på nästa generations Krösatåg, att de nya 
fordonen dessutom är längre är ett av de främsta skälen till varför den gamla depån inte 
längre är ändamålsenlig. 
En trafiknära depå är en förutsättning för att bidra till den höga kvalité och robusthet som 
har präglat Krösatågen genom åren samt att möta befintliga och kommande resenärers 
förväntningar och krav. Nässjö är ur ett trafikeringsperspektiv mycket lämplig som naturlig 
nod för nästa generations Krösatåg då flertalet av linjerna trafikerar Nässjö. Nässjö 
används även som uppställningsplats för Krösatåg nattetid. 

Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för Nässjö har pekat ut fastigheten Nässjö 13:2 
”Impen” som en möjlig och naturlig plats för en ny depå och Länstrafikens behov av en 
depå framgår tydligt i ÅVS. ”Impen” var tidigare SJ/Banverkets största 
impregneringsanläggning av träsliprar under åren 1918–2005 men genomgick sedan en 
sanering.  

1.1 Syfte 

Förstudien syftar till att ta fram en utformning för en tågdepå på fastigheten ”Impen”. Som 
underlag till utformningen ingår att specificera depåns olika funktioner samt vilken 
kapacitet den ska ha.  

Förstudien ska ta fram kostnadsbedömning och en övergripande tidplan för 
huvudprojektet.  

1.2 Avgränsning 

Den nya depån är planerad för att klara behoven 40–50 år framåt. Detta innebär att 
depån ska kunna ha den kapacitet som krävs inom denna tidshorisont. Om ytterligare 
tillbyggnad kan bli aktuellt inom tidshorisonten är behoven i dagsläget ej kända.  

Fokus i förstudien är att ta fram en fungerande spårgeometri i plan, höjdsättning bedöms 
ej behöva studeras inte i detta skede. Förstudien kommer inte behandla all specifik 
utrustning i depåns hallar och byggnader dock görs en kostnadsbedömning av 
byggberoende komponenter. 

Spårgeometri bör försöka hållas inom existerande tomtgräns. 
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1.3 Arbetssätt  

Förstudien har utförts av en utredningsgrupp hos Sweco i nära samarbete med Region 
Jönköpings Län, Jönköpings Länstrafik och Trafikverket med ett flertal arbetsmöten där 
kapacitetsbehov och lösningsförslag har tagits fram och diskuterats. Förkastade alternativ 
beskrivs kortfattat, fokus läggs på valt alternativ. 
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2 Områdets förutsättningar 

2.1 Befintliga anläggningar 

2.1.1 Frilastzon 

Nässjö kommun önskar flytta befintlig frilastzon från de centrala delarna av staden och i 
Trafikverkets ÅVS har Impen ansetts som lämplig placering. En ny frilastzon ska ersätta 
befintlig frilastzon ett till ett. Uppskattningsvis innebär detta två spår á 100 m samt en yta 
för godshantering om 100 x 20 m. 

Alla operatörer som ska lasta på frilastområdet kommer behöva teckna TRAV-avtal. 

2.1.2 Spåranslutning 

De spår där tågdepån kan ansluta är spår 70 som är elektrifierat eller spår U3 som inte är 
elektrifierat. I den spårskiss som är aktuell ansluter U3 till frilastzonen och spår 70 till 
depån. Detta ger minst påverkan på befintlig spårlayout då U3 och likaså frilastzonen 
ligger norr om spår 70 och depån. 

Depåägaren blir också infrastrukturförvaltare för spåranläggningen på depåområdet. 

Utformningen vid skiljeväxeln mellan depå, frilastzonen och nationellt spårnät behöver 
vara tydlig så att driften av de olika anläggningarna och trafikeringen blir effektiv.  

2.1.3 Väganslutning 

Längs områdets norra del löper Gölgatan. Den är inte i dagsläget öppen för 
genomfartstrafik, relativt smal och grusad. I gatans förlängning nås Västra vägen från 
båda håll.  

2.1.4 Transformatorstation  

Strax väster om tågdepån ligger en omformarstation. Med nuvarande vetskap är det inte 
möjligt att nyttja marken mellan Impen och Kraftförsörjningen väster om Impen för 
depåbyggnaden. Byggnaden är från 1920-talet och omriktarna från sent 1970-tal. 
Troligtvis kommer hela anläggningen att ersättas med en ny inom en 10-årsperiod. 
Vanligtvis går det till så att Trafikverket bygger en ny anläggning bredvid och när den är 
helt klar kopplas den in, båda går samtidigt en period och sedan läggs den gamla ned. 
Ytan mellan nuvarande anläggning och Impen är där Trafikverket ser det lämpligast för 
en ny anläggning. Att bygga en ny på samma plats istället skulle innebära avsevärda 
merkostnader. Det finns inga skarpa krav avseende säkerhetsavstånd. 

2.1.5 Jernhusens depå 

Jernhusen äger den depåanläggning där dagens tågfordon underhålls. Befintlig 

depåanläggning ska inte påverkas av den nya depån utan dessa anläggningar ska 

fungera oberoende av varandra.  
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2.1.6 E.ON Ställverk 

2.1.7 Jönköpingsbanan 

På sikt kan Jönköpingsbanan få dubbelspår vilket behöver tas hänsyn till vid depåns 

utformning.  

2.2 Fastigheten “Impen” 

Trafikverket äger fastigheten Nässjö 13:2 kallad ”Impen” efter den 
impregneringsanläggning som legat där i många år. Fastigheten är på 119 000 m2 varav 
delar kan användas för tågdepån.   

Jernhusen har ett utdragsspår tillhörande nuvarande underhållsdepå som går in på 
fastigheten och detta spår ska kvarstå. 

Trafikverket har uppställningsspår 71 och 72 som går i fastighetens södra del och ska 
finnas kvar alternativt ersättas på annan plats.  

2.3 Detaljplan och översiktsplan 

I den fördjupande översiktsplanen för Nässjö är området utpekat som framtida 
verksamhetsområde. Det finns ingen detaljplan för aktuell fastighet utan området är 
avsett för järnvägsändamål. Efter dialog med Nässjö kommun och Trafikverket har beslut 
tagits att det mest fördelaktiga och naturliga är att söka bygglov och inte ansöka om en 
planändring.  

2.4 Geoteknik 

2.4.1 Uppdrag, bakgrund 

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Regionsfastigheter Jönköpings län under 
december 2019 till februari 2020 utfört översiktlig geoteknisk utredning för ny tågdepå 
inom Nässjö norra stationsområde.  

Spårområdet blir ca 570 m långt, som längst. Antalet spår i bredd varierar inom ca 1-13 
spår, från angöringspunkten i öster. 5 av spåren går alltså ca 95 m in i den nya verkstads- 
och tvättbyggnaden. 3 spår går utomhus ut till fulla längden 570 m från angöringspunkten 
i öster. 

I projektet ingår även att färdigställa nya hårdgjorda arealer som körytor, uppställning och 
parkering. Dessa ytor bedöms vara ca 10 100 m2.  

Gölgatan skall användas som tillfart för vägfordon och planeras också behöva genomgå 
ombyggnad och förbättring. 

2.4.2 Marksanering 

Under 2015-2016 genomfördes en omfattande marksanering, där mycket stora mängder 
förorenad jord bortforslades till godkänt omhändertagande. Området som omfattades av 
marksaneringen framgår av ritning G-10.1-301. Marksanering utfördes inom i princip hela 
projektområdet för Nässjö Tågdepå. Metodiken för marksaneringen var att avlägsna all 
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äldre fyllningsjord, samt i gränsen mot naturlig jord, viss del även av förorenad torv och 
morän. Efter denna urgrävning har återfyllning skett med ren friktionsjord, huvudsakligen 
morän, se nedan. Inom projektområdet finns små delområden med kvarlämnad förorenad 
jord. Den kvarlämnade förorenade jorden var ej möjlig att avlägsna inom dessa 
delområden, dels beroende på stort erforderligt schaktdjup under grundvattennivån i 
vissa partier, och i södra delen dels för att begränsningen av marksaneringsområdet av 
praktiska skäl behövde begränsas till ca 9 m från det hårt trafikerade spåret för 
Jönköpingsbanan. Begränsningar i plan, och avseende kvarlämnad förorenad jord för 
utförd marksanering, framgår av ritning G-10.1-301.   

Det är dock viktigt att konstatera att det finns ca 0-2,5 m kvarlämnad torv kvar inom 
betydande delar av projektområdet efter urgrävning och ersättning med ny fyllning. Det 
finns ur geoteknisk synvinkel även en annan viktig brist. Den återfyllda jorden är inte 
packad, utan endast återfylld utan packning.  

2.4.3 Markförhållanden 

Marken inom projektområdet bedöms bestå av ca 1,0-8,2 m fyllning, utlagd över ca 0-2,5 
m torv, avsatt över minst ca 1,0-9,3 m naturligt avsatt friktionsjord över berg. 

Fyllnadsmassorna bedöms huvudsakligen bestå av grusig siltig sand och grusig sand, i 
båda fallen med stort innehåll av sten och block. Lokalt förekommer dock fyllning av ren 
silt och sandig silt, samt även inblandning av torv. Fyllningsjordens relativa fasthet 
bedöms variera mellan mycket låg till fast. Det rikliga innehållet av sten och block bedöms 
också ge större sonderingsmotstånd än vad som motsvarar jordens verkliga fasthet.   

Torven bedöms huvudsakligen bestå av högförmultnad torv med mycket låg till låg relativ 
fasthet.  

Den naturligt avsatta friktionsjorden under torven bedöms bestå av huvudsakligen morän 
med varierande sammansättning från siltig morän till grusig sandig morän, och ha en hög 
till mycket hög relativ fasthet.  

Bergets nivå är ej undersökt. Hejar- och jordbergsonderingar kommer utföras i 
kompletterande undersökningar under mars 2020, inom denna del, varvid bättre underlag 
för jorddjup och bergnivå kommer inhämtas.  

Grundvattnet har påträffats på varierande djup 0,4-3,1 m under marknivån. Högst ligger 
grundvattnet i områdets nordvästra hörn. Härifrån faller grundvattennivån åt såväl 
sydväst, söder och sydost. Lägst grundvattennivå har påträffats i områdets sydvästra del.  

2.4.4 Grundläggning 

Västra delen  

Inom områdets västra del, ca 340 m långt från väst till öster, till den så kallade 
Droppvägen, bedöms djupet för att via urgrävning nå fast botten av morän vara mindre än 
4,0 m överallt. Medeldjupet bedöms vara klart mindre än så, ca 2,3 m inom detta område. 
Här föreslås såväl byggnader, nya spår och hårdgjorda ytor bli grundlagda via packad 
fyllning, efter urgrävning av kvarvarande torv.   

Härvid bedöms huvuddelen av den löst utfyllda fyllningen efter marksaneringen kunna 
återanvändas. Torven måste dock bort och ny återfyllning måste packas på kontrollerat 
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sätt. All torv under nya byggnadsytor, ytor för nya spår och körytor förutsätts bli 
bortschaktad inom delområdet med mindre urgrävningsdjup än ca 4,0 m, se ritning G-
10.1-301. Under byggnad bör av bärighetsskäl minst ca 0,5 m ny fyllning förutsättas ske 
med tillförd packat lager av förstärkningsmaterial, närmast under dräneringslager och 
isolering för nytt golv och grundläggning.  

Urgrävning kommer erfordra grundvattensänkning inom relativt stora områden, men 
däremot inte till så stort genomsnittligt djup, eftersom erforderligt urgrävningsdjup inom 
området där denna metod förordas, bedöms bli så måttligt som ca 2,3 m i medel under 
dagens marknivå (Erforderligt urgrävningsdjup bedöms variera inom ca 0,5-4,0 m). 
Erforderlig grundvattensänkning skall förutsättas ske till ca 0,5 m under erforderligt 
urgrävningsdjup, för att utfyllning och packnings skall kunna ske med tidigare använda 
moränmassor, som alltså huvudsakligen bör kunna återanvändas.   

Droppvägen är en angöringsväg från norr mot söder, som byggdes med kontrollerade 
grova massor i samband med marksaneringen 2016, och som enligt uppgift packades väl 
nerifrån den fasta moränen – och i detta fall – utan någon kvarlämnad torv. 

 

Östra delen  

I östra delen planeras ett ca 230 m långt, och trekantigt spårområde. I detta delområde 
ligger den fasta moränen huvudsakligen på ett större djup än 4,0 m under befintlig 
marknivå. En mindre del ligger något grundare än 4,0 m under marknivån. Som djupast 
bedöms den fasta moränen dock ligga ca 8,2 m under marknivån. Detta bedöms 
innebära alltför omfattande schakt och som dessutom innebär schakt som i så fall 
kommer ligga långt under grundvattennivån. 

Här föreslås, för att värdera risken, grundläggning via förstärkning med bankpålning, se 
ritning G-10.1-301. Preliminärt bedöms pålar behöva slås till ca 15 m djup.       

Andra grundläggningsmetoder som skulle kunna bli aktuella behöver här utredas, t ex 
grundläggning på hel pålad platta, grundläggning efter ännu djupare urgrävning än 4,0 m 
med efterföljande påföring av ny packad fyllning, förbelastning kombinerat med 
omfattande packning och kanske en eller flera efterföljande spårjusteringar så 
småningom, m fl alternativ. Vår bedömning är dock att just grundläggning med 
bankpålning bör vara genomförbart i den aktuella tidsrymden och minst riskfyllt i dessa 
områden. 

Samtidigt krävs en relativt hög fyllnadstäckning över betongplattorna som vilar på 
bankpålar, ca 1,5-2,0 m beroende på hur tjock järnvägsöverbyggnad för spåren som 
krävs, men ett minimum är 1,5 m tjocklek på det lastfördelande lagret över 
bankpålningsplattorna, under förutsättning att minst 2 lager geosyntetisk armering byggs 
in i det nedre delen (ca 700 mm närmast över plattorna med förstärkningsmaterial) av 
fyllningen över plattorna, vilket gör metoden relativt omfattande.  

Även för schakten som erfordras för bankpåleförstärkningen, dvs ner till uk 
betongplattorna, kan viss grundvattensänkning erfordras, men dock till mycket blygsamt 
djup, om inte högre grundvattennivåer än de WSP uppmätt i slutet av november 2019 
inträffar under byggtiden. 
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3 Funktion och kapacitet 

En depå för tåg innehåller funktioner som krävs för tågens drift. 
Underhåll, städning och uppställning är exempel på sådana funktioner. 

I den framtida tågdepån i Nässjö ska kunna utföras både trafiknära underhåll samt tyngre 
underhåll för den största delen av Krösatågen, Region Jönköpings Läns och Kronobergs 
fordonsflotta. Städning och uppställning ska ske vid depån. Då depån ska klara behoven 
40–50 år framåt kommer alla fordon som finns idag hinna bytas ut mot nya under denna 
tidsperiod. 
Vid bedömning av kapacitetsbehovet i depån dimensioneras depån för den förväntade 
fordonsparken 10 år efter att depån öppnas. Dimensioneringen ska bygga på rimlig 
beläggning, därmed kan ytterligare kapacitet skapas på längre sikt genom högre 
beläggning och fler skift.  

De nya fordonen kommer att ha andra specifikationer än dagens vilket behöver tas i 
beaktande. De nya fordonen kommer vara längre vilket är ett av de främsta skälen till 
varför den gamla depån inte längre är ändamålsenlig. En annan aspekt är att antal fordon 
som ska servas på depån kommer att öka rejält för att tillgodose ett framtida ökat 
resebehov i regionerna. 

I detta kapitel beskrivs vilken flotta som ska underhållas på depån och de funktioner som 
kommer att behövas, depåns kapacitetsbehov samt övergripande funktionella krav som 
gäller för depåns byggnader, spår och väg.   

3.1 Trafiksystem 

Nässjödepån är en av flera depåer som har till syfte att underhålla de fordon som tillhör 
trafiksystemet som går under benämningen Krösatågen och Kustpilen.  

Trafiksystemet trafikerar järnvägsnät med väldigt olika förutsättningar beroende på 
sträcka. Hela systemet är inte elektrifierat vilket kräver att det finns diesel- eller 
hybridfordon, dels tillåter inte perronglängderna alltför långa tåg på vissa sträckor. De 
korta perrongerna återfinns på de sträckor som inte är elektrifierade.  

Både dieselfordon och elfordon kommer att behöva underhållas på anläggningen. 
Varefter järnvägsnätet successivt elektrifieras minskar behovet av dieselfordon och dessa 
kommer på sikt att fasas ut. 

3.1.1 Nuvarande fordonspark 

Dagens el-fordon är tillverkade i olika serier mellan 1982 och 1995. Åldern på dessa 
kommer vara mellan 22 och 40 år när leveransen av de nya fordonen påbörjas. Den 
ekonomiska likväl den tekniska livslängden på ett fordon uppskattas till ca 30 år. Med 
detta och det faktum att införandet av ERTMS beräknas införas så kommer dessa fordon 
att behöva fasas ut succesivt kring tidpunkten för färdigställandet av depån fram till 
senast 2030. 

För de Itino-fordon som används inom Krösatågen har Region Jönköpings Län under 
2019 tagit beslut om installation av ERTMS-utrustning för att säkra den framtida trafiken.  
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Nuvarande fordonsflotta som underhålls i Nässjö. 

 10st Itino DMU 

 16st X11/X14 EMU 

3.1.2 Framtida fordonspark 

De gamla el-fordonen beräknas fasas ut kring färdigställandet av den nya depån och en 
beställning på 14 nya elfordon kommer att göras, 9 för Region Jönköpings Läns räkning 
och 5 för Region Kronobergs. Fordonsparken på 26 fordon som initialt ska servas i nya 
depån kan därför sammanfattas enligt nedan.  

 6st Itino DMU 

 20st EMU:er 

För att möta ett framtida ökat behov kommer ytterligare EMU:er att beställas fram till 
2030. Samtidigt kommer några DMU:er fasas ut. Det ger en fordonspark om 36 fordon.  

 4st Itino DMU 

 32(14 +18)st EMU:er 

Prognosen för år 2040 och 2050 ligger på 40 respektive 45 fordon men dessa prognoser 
är i dagsläget osäkra och inga beslut har tagits för investeringar i ytterligare fordon. Vi har 
här räknat med att behovet kommer hamna något lägre än de siffror som redovisats i 
tidigare utredningar. Utökning av antalet fordon är avhängigt att beslutade projekt i 
nationell och regionplan genomförs samt att den ekonomiska ramen för tågtrafiken utökas 
i den takt som behövs för att nå målen. 

3.2 Funktioner på Nässjödepån 

Ett antal grundläggande funktioner behöver finnas i depån enligt Tabell 1. Service och 
underhåll i verkstadshall är hjärtat i depån. Exakt utrustning i verkstadshallen behöver 
specificeras när fordonens utformning är känd. Ett spår behöver anpassas för 
dieselfordon, de övriga kan ges en multifunktionell utformning. 

Tabell 1 Depåns funktioner 

Funktion Beskrivning Frekvens Kommentar 

Tvätt  Utvändig tvätt av tågsätt Varje vecka Tvätthall med tvätt, 
sanering och avisning 

Avisning  Avisning av tågens 
underrede med 
propylenglykol, varmluft 
eller ljummet vatten  

Vid sträng vinter: 
vartannat dygn 

I Tvätthall  

Klotter- och 
kadaversanering  

Manuell borttagning av 
klotter respektive kadaver  

Vid behov. Mindre 
klotter vintertid och 
mer kadaver på hösten. 

I Tvätthall  
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Funktion Beskrivning Frekvens Kommentar 

Städning  Tömning papperskorgar, 
dammsugning, avtorkning, 
toaletter, påfyllning 
förbrukningsmaterial 

Dagligen  Separerat från underhållet. 

Sortering för avfall. Olika 
fraktioner att sortera 

Utomhus med väderskydd. 
Plattform, i anslutning till 
tvätthall som klarar mindre 
fordon 

Storstädning  Rengöring av väggar och 
fönster Invändigt, 
dammsugning/ 
våtdammsugning 

Månatligen, eventuellt 
mer frekvent vintertid 

Se städning 

Fekaliertömning 
och 
vattentryckning  

Tågens toaletter töms och 
vattentankar fylls på. 
X50 och nya fordon har två 
tankar  

Varje – varannan dag 
för vissa fordon. Nya 
fordon kan ha betydligt 
lägre frekvens 

I anslutning av städspår, 3 
fordon samtidigt 

Diagnos  Automatisk skanning av hjul, 
bromsar, strömavtagare, 
fordonets yttre vid ankomst 

Inför besök till service Vid infart till depån 

Avhjälpande 
underhåll 

Byte av defekt material, 
mindre reparationer av 
oväntade fel. 

Vid behov Sker i verkstads- och 
servicehall 

Syning Syning av tågens utrustning Månatligen Sker i verkstads- och 
servicehall 

Tyngre 
förebyggande 
underhåll 

Åtgärder som kräver längre 
tid och speciell utrustning, 
t.ex. byte av boggier eller 
strömavtagare  

Enligt underhållsplan 
med km-intervall  

Sker I verkstads- och 
servicehall 

 

Utöver de grundläggande tågrelaterade funktionerna krävs även några stödjande 
funktioner: 

 Lager och teknikutrymmen. Placeras i direkt anslutning till verkstadshallen, 
teknikutrymmen kan eventuellt placeras i två plan. Behöver åtkomst av lastbil. 

 Personallokaler, ligger lättillgängligt med parkering intill, och har direktanslutning in 
till verkstadshallen, kan utformas i flera plan. 

 Personal- och besöksparkering strategiskt placerad intill huvudentrén samt 
personallokalerna. 

 Väganslutning och vändplan för lastbilar – Gölgatan planeras att användas som 

anslutningsväg, krävs 7 m bredd och dimensionerat för tungtrafik. 
Inom området behövs vändplan för långtradare med längd 25,25m. 
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 Kraft och värme. 
Bedömd nominell spänning i anslutningen på 20kV, 630A, Effektuttag 3200kW. 
Föreslagen uppvärmning av lokaler är luft och vattenburen värme från fjärrvärme. 

I förstudien har följande funktioner valts bort och varför: 

 Hjulsvarv, för lågt antal egna fordon. Det finns svarvar på andra depåer som 

fordonen kan styras till. 

 Lackverkstad, det är extremt hårda krav på ventilation i samband med lackering. 

Möjlighet att göra viss bättringsmålning på små områden med pensel, i servicehall 

bör finnas. 

 Testkörning på eget område, finns inget behov. 

 Tankanläggning, tankning sker på andra platser. 

 Furnering, inte aktuellt för de aktuella tågen. 

 

3.3 Kapacitet på Nässjödepån 

Utifrån nyckeltal från depåerna i Kärråkra, Raus och Eskilstuna har en tabell tagits fram 
som beskriver kapacitetsbehovet beroende av antal tåg som ska servas på depån, se 
Tabell 2. 

Tabell 2 kapacitetsbehov på depå utifrån nyckeltal. * Bruttoyta 

  
Antal tågsätt som servas på depån 

  

  26 36 40 45 Enhet 

Verkstadsspår 2,1 - 2,5 2,9 - 3,5 3,2 - 3,9 3,6 - 4,4 Antal  

Uppställning tåg 8,3 - 9,1 11,5 - 12,6 12,8 - 14 14,4 - 15,8 Antal  

Multifunktionshall (tvätt, sanering) 0,3 - 0,4 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,6 - 0,7 Antal  

Lagerutrymme 470 - 620 650 - 860 720 - 960 810 - 1080 Kvm* 

Kontors- & personalutrymme 620 - 810 860 - 1120 960 - 1240 1080 - 1400 Kvm* 

Parkeringsplatser 26 - 29 36 - 40 40 - 44 45 - 50 Antal  

 

Kapaciteten på depån kan beskrivas med parametrar som direkt eller indirekt påverkar 
hur många fordon som samtidigt kan underhållas.  

Vid bedömning av kapacitetsbehovet i depån dimensioneras depån för den fordonspark 
om 36 fordon som förväntas finnas 10 år efter att depån tas i bruk. De spårbundna 
delarna har även tagit hänsyn att möta ett behov på längre sikt.. 

För de direkta parametrarna har bedömts att depån behöver ha följande kapacitet: 



   

 
 

 

12(23) 

  

2020-03-02 

 

TÅGDEPÅ NÄSSJÖ 

 

 

 

 

 

 4 verkstadsspår 

 10–13 spår för uppställning av tåg  

 1 spår för tvätt och sanering  

 Kapacitet att ta emot multipelkopplade fordon vilket innebär en spårlängd om 170 

m i anläggningens östra ände 

För de indirekta parametrarna har kapacitetsbehovet bedömts till följande:  

 700 m2 lagerutrymmen med kemikalierum och städutrymme 

 Ca 1000 m2 kontors- och personalutrymmen  

 40 parkeringsplatser  

Nyckeltalen för personalutrymmen är osäkra. Öppettider och skiftgång är något som 
påverkar antalet personer som samtidigt vistas i anläggningen alltså även ytbehovet. 

Möjlighet att komplettera med lärmiljöer om sådan investering beslutas i ett senare skede 
bör finnas i anslutning till föreslagen personalbyggnadsvolym. 

3.4 Byggnader 

Följande byggnader behöver finnas inom depåområdet. De kan vara fristående 

byggnader eller sammanbyggda beroende på utformningen.  

 Verkstads- och servicehall. Byggnadshöjd ca 12 meter  

o Teknisk utrustning i verkstad och servicehall. Domkrafter för att 

kunna lyfta fordon.12st för spår 1. Fällbara kontaktlednings-skenor på 

alla spår. Arbetsplattformar fällbara för att möjliggöra arbete upptill på 

fordonen, på samtliga spår och för båda sidorna. Takmonterad travers på 

alla spår, eventuellt med koppling till lagret, för att enklare kunna flytta 

tunga komponenter från lagret som ex hjulboggier. Samtliga spår ska ha 

gravar/nedsänkta spår. En ventilationsanläggning med avgasrening vid 

ett av spåren samt effektiv luftburen värme att värma upp 

verkstadshallen med. Kapacitet att ta hand om spillolja krävs, utanför 

byggnad behövs en spilloljetank om 20 m3. Påfyllning av glykol, 

spolarvätska ska kunna ske.  

 Tvätthall. Byggnadshöjd 7–8 meter, vilket skapar möjlighet att placera 

fönsterpartier upptill på fasaden åt söder.  

o Teknisk utrustning i tvätthall. Fällbar kontaktledning. Tvättautomat 

som rör sig i tågets längdriktning vid tvätt, samt ett separat ventilations-

system för den fuktiga miljön inne i tvätthallen. Anläggning för cirkulär 

användning av vatten, med vattenrening samt eventuellt använda 

regnvatten. 
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 Lager. Port för ankommande och avgående gods är tänkt att vara på lagrets 

västra sida. Byggnadshöjd 7–8 meter, delar av lagret kan göras högre om 

önskemål av gemensam travers med verkstad- och servicehall finns. I övrigt ger 

höjden möjlighet att placera fönsterpartier även på västra sidan. 

o Teknisk utrustning. Eventuellt genomgående travers in till 

verkstadshallen. Varu- och materialhiss. Kemikalierum (placering löses 

vid detaljutformning).  

 Personal- och kontorslokaler. Lokalerna kan vara i flera plan på vardera ca 700 

m2. På nedre botten finns direkt anslutning in till verkstad- och servicehallen. 

Byggnadsdelen innehåller även ett teknikrum och ett kemikalierum på vardera 

70m2. Byggnadshöjd ca 6–7 meter, vilket gör det möjligt att även längs denna 

husfasad placera fönsterpartier för ljusinsläpp till verkstaden.  

o Teknisk utrustning. Personhiss. 
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4 Utformning 

Förstudien har tittat på ett flertal typer av depåer sätt utifrån vilken funktion och kapacitet 
depån skall ha. En eller flera byggnader, genomgående spår eller säckspår o.s.v.  

För alla alternativ har ett spåravstånd om 10 m använts för verkstadsspåren. Spåren i 
service- och verkstadshallen ska vara 100 m långa. 

Depån utformas även med eget signal- och växelstyrningssystem. 

Ett ursprungligt önskemål fanns om genomgående spår. 

4.1 Utredda avfärdade alternativ 

Nedan följer en kort beskrivning över respektive avfärdat alternativ samt motivering till 
varför alternativet avfärdades.  

 Spårskiss 1. Alla 5 spår är genomgående spår vilket medför ett längre 

utdragsspår än tomten tillåter. Dessutom blir tillgängligheten lidande då passager 

över spår krävs för både verkstadspersonal och gods till depån.  

 Spårskiss 2. 2 säckspår och 3 genomgående spår medför ett för långt 

utdragsspår, även om det är kortare än i alternativ 1, samt passage över spår för 

verkstadspersonal och gods till depån. 

 Spårskiss 3. Säcklösning med separata byggnader för verkstad och tvätt. 

Anläggningen inkräktar på frilastområdet som inte tagits hänsyn till. Dessutom 

begränsas antalet uppställningsplatser i anläggningen av genomfartslösningen i 

tvätthallen. 

 Spårskiss 4. Genomgående spår medför att anläggningen inte håller sig innanför 

tomtgränsen. Två byggnader med dålig tillgänglighet, behov av att fordon ska 

kunna passera utdragsspåret, vilket även innebär en säkerhetsrisk. 

 Spårskiss 5. Spegelvänd spårlayout i jämförelse med det slutgiltiga alternativet, 

8b. Uppställningsspår norr om byggnaden gör att tillgängligheten blir lidande och 

utrymme för separat personallokal i direkt anslutning till verkstaden är begränsad.  

 Spårskiss 6. Ett försök att trots genomgående spår hålla anläggningen innanför 

tomtgränsen. Anläggningen har för liten kapacitet med 2 verkstadsspår och 2 spår 

i tvätt- och servicebyggnad och utdragsspåret sticker ut lite på angränsande tomt. 

 Spårskiss 7. Ett sista försök att få till genomgående spår genom att placera 

verkstadsbyggnaden mer centralt i anläggningen. Utdragsspåret blir för långt 

oavsett. Dessutom för få verkstadsspår. 

 Spårskiss 8a. Identiskt med spårskiss 8b så när som på ett färre verkstadsspår 

och mindre lager. Anläggningen anses behöva 4 verkstadsspår för att klara 

underhållsbehovet på lång sikt. 

Tabellen nedan listar vad som skiljer mellan alternativen baserat på de främsta 
parametrarna för layouterna. 
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Tabell 3 Översiktlig beskrivning av skisserade alternativ 1–8. 

Parameter Alternativ 

1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 

Genomgående spår Ja Delvis Nej Delvis Nej Delvis Delvis Nej Nej 

Antal verkstadsspår 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

Tvätthall i anslutning till 

verkstad 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 

Frilast inritad Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Inom tomtgränsen Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

 

4.2 Valt alternativ 

Det alternativ av layout som anses vara det bästa för en lokalisering på ”impen” är en 
säcklösning med flexibilitet och plats för uppställning. Nedan sammanfattas de främsta 
karaktäristiska dragen för denna anläggning. Figur 1 visar skissen.  

 Anläggningen är en ”säcklösning” vilket medger en kompakt anläggning 

 Den kompakta anläggningen förenklar utformningen av skalskyddet. 

 4 spår i verkstadshallen, och 1 tvätt/saneringsspår i separat byggnadsdel ger god 

kapacitet att underhålla fordonsparken inom tidshorisonten för depån 

 Personalbyggnad placerad norr om verkstadshallen är lättillgänglig från befintlig 

väg som löper utmed norra delen av tomten.  

 Tillgängligheten för byggnaderna är generellt bra och det går att komma åt alla 

byggnader utan att passera över spår, vilket är önskvärt. 

 Leverans av kemikalier via ingång nära kemrummen. 

 Möjlighet till framtida utbyggnad av 2 till 3 uppställningsspår i norra delen av 

anläggningen, väster om frilastområdet.  

 Kombinerad uppställning och städplattformar där 5–6 fordon kan städas samtidigt 

ger minskat behov av växling på depån. 

 Anläggningen är utformad för flexibilitet 

o Flera vägar ut ur anläggningen från alla spår för att minska 

inlåsningseffekt 

o Uppställningsplatser precis utanför respektive verkstad/service/tvätt/städ-

spår ger smidigare intag av fordon i hallarna. 

o Kort växlingsrörelse mellan tvätthall och städ-/uppställningsspår minska 

tid för växling av frekventa rörelser på depån.  

o möjlighet för en tillbyggnad söder om tvätthallen om behov uppstår  
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Figur 1 Spårskiss 8b 
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5 Kostnadsbedömning 

Enligt skissen 8b (se figur 1) har tagits fram en översiktlig kostnadskalkyl som redovisar 
kostnader för byggnation av tågdepå i Nässjö. 

5.1 Metodbeskrivning 

Prissättningen och mängdberäkningen är enligt skissen (se figur 1), de geografiska 
förutsättningarna, SGU:s kartor och Geoteknisk undersökning (WSP 2020) samt 
empiriska kalkylförutsättningar. 

Referensobjekt bl.a. Kärråkra tågdepå & Sandbäck tågdepå 

5.2 Ungefärliga mängder 

Del Funktion Bruttoarea enhet 

1 Helt depåområde 40 000 m2 

2 Verkstad 4 700 m2 

3 Tvätthall 1 000 m2 

4 Personalutrymmen/kontor 1500 m2 

5 Kemikalierum 150 m2 

6 Teknikrum 70 m2 

7 Tvätt-/städrum 70 m2 

8 Lager 550 m2 

9 Städplattformar 1 100 m2 

10 Hårdgjorda ytor 10 500 m2 

11 Spår (total längd) 4200 m 

 Inom byggnad 500 m 

 Utanför byggnad 3700 m 

12 Växlar 18 st 

13 Stoppbockar 8 st 
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5.3 Kalkylresultat 

   

5.4 Osäkerheter och risker 

Utöver kalkylerade kostnader, innefattandes osäkerhetspåslag, finns ytterligare 
osäkerheter och risker som till största del är förknippade med de geotekniska 
förutsättningarna: 

 Grundläggningen av den östra delen, bankpålning föreslagen som framkomlig 

väg, dock bedömd som orimligt kostnadsdrivande varför metoden ej utgjort 

underlag för kostnadsbedömning. 

 Kostnadsdrivande risk ligger i grundvattensänkning och hantering av dagvatten 

för hela området med tillhörande miljöskyddsåtgärder, ett eventuell kravställande 

på vattenrening vid grundvattensänkning. 

 Möjligheten och kostnaden för omhändertagandet av torven. 

 Deponiavgifter för förorenade schaktade massor. 

 Packningsbarheten av de tidigare återfyllda moränmassorna kan variera. 

Sammantaget väldig olika grundläggningsmetoder och flertalet alternativa metoder för 

olika delar av fastigheten gör det svårt, att för kostnadsbedömningen, ge en tydlig bild av 

grundläggningen varför en kalkylerbar, rimlig nivå tagits fram. 

Till denna bedömda kostnadsnivå behöver beaktas ytterligare en risk om 83 000 000:- för 

ett scenario där alla de sämsta förutsättningarna tagits hänsyn till. 

 

  

BESKRIVNING  KOSTNAD 
 

1 Byggherrekostnader 92 000 000 

2 Byggnader inkl projektering 242 000 000 

3 Markarbete/grundläggning inkl projektering 73 000 000 

4 Verksamhetsutrustning inkl projektering 190 000 000 

5 Spåranläggning inkl projektering 151 000 000 

6 TRV växel såpår 70 inkl projektering 4 000 000 

7 Gölgatan inkl projektering 8 000 000 

   

 TOTALKOSTNADSBEDÖMNING: 760 000 000  
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6 Tidplan och produktion 

För att möjliggöra en färdigställ depå vid leverans av nya tåg fjärde kvartalet 2022 

föreslås tiden efter förstudie disponeras enligt följande 

 

Beslutsprocessen för investeringen bör avslutas under försommaren 2020 paralellt med 

annonsering, upphandling & tilldelning av entreprenör i samverkan. Detta möjliggör utöver 

besparing i tid om ca 3 månader även att en eventuell överklagan av tilldelning bör ha 

inkommit före beslut tas. Givetvis villkoras upphandling utifrån positivt beslut i 

Regionfullmäktige, vartefter kontrakt tecknas. 

Projektering och byggproduktion genomförs i två faser. 

Fas 1, systemhandling bedömd fyra månader efter vilken riktpris låses. 

Fas 2, detaljprojektering, bedömd till sex månader, efter vilken byggentreprenaden 

genomförs på uppskattningsvis 18 månader. 

JLT:s upphandlingar av Fordon, Trafik och Underhåll löper helt parallellt med 

depåprojektet. 

Fordon med tilldelning våren 2020 och första leverans tredje kvartalet 2022. 

Trafik och Underhåll med förfrågan under våren 2020 och eventuell första leverans av 

byggberoende verksamhetsutrustning under andra halvan av byggentreprenaden. 

Trafikverkets leverans av anslutning mot spår 70 behöver också hanteras tidigt då 

leveranstiden helt avgörande för depåns funktion hösten 2022. 
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7 Hållbarhet 

Följande hållbarhetspunkter är beställarens ambitionsnivå för projektet. Lösningar för 

nedanstående punkter ska tas fram i samverkan med entreprenör. I anslutning till 

entreprenadens start ska en workshop med projektgruppen genomföras där lösningar 

diskuteras och ambitionsnivån för projektet låses. 

7.1 Generella hållbarhetsambitioner 

Projektets ska följa krav som ställs i hållbarhetsprogrammet i PTS. Projektet ska nå nivå 

GULD enligt Miljöbyggnad i följande indikatorer: 

 13 Loggbok med byggvaror 

 14 Utfasning av farliga ämnen 

Övriga indikatorers nivå fastställs i samverkan med entreprenör i samband med 

hållbarhetsworkshop. 

Projektet ska sträva efter att ha förnybar energiförsörjning. 

Kommunikation om hållbarhetskrav och avstämningar ska göras kontinuerligt. Målbild för 

projektet ska vara kommunicerad och införstådd av alla i projektet. Avstämningar ska 

finnas inplanerade i projektets mötesplan. 

Materialval ska styras efter det val som har lägst CO2-utsläpp om inte materialvalet 

innebär bristande funktion för verksamheten. Vid avsteg ska detta redovisas och 

skillnaderna tydliggöras. Miljövarudeklaration/EPD som används ska vara av den senaste 

versionen och tredjepartgranskad. 

7.2 Depåbyggnaden 

Årlig energianvändning i kWh/m2, Atemp ska i depåbygganden motsvara högst 80% av det 

i projektet vald BBR:s energikrav. Detta ska verifieras med uppmätt energianvändning. 

En formstudie av byggnaden ska genomföras innan lösningsförslag låses för att 

undersöka om utformningen är det mest energieffektiva och hållbara alternativet. 

Byggnadens tak ska utrustas med solceller, på minst 50 % av takytan.  

Utredning om byggnaden kan utformas i KL-trä ska göras och trä ska vara 

förstahandsvalet för utrymmen där funktionen tillåter det. 

Internt stålstomsystem för travers ska dimensioneras materialmässigt resurseffektivt så 

att överdimensionering undviks.  

Möjlighet till återanvändning av gråvatten (BDT-vatten) från tvättanläggning ska finnas för 

att minska användningen av tillfört vatten.  

Dagvatten ska kunna upptas för att kunna nyttjas i byggnaden. Anläggningen ska kunna 

använda uppsamlat och lagrat dagvatten för tvättanläggning. 



  

   

 
 

21(23) 

  

2020-03-02 

 

TÅGDEPÅ NÄSSJÖ 

 

  

 

7.3 Kontorsbyggnaden 

Årlig energianvändning i kWh/m2, Atemp ska i kontorsbyggnaden motsvara högst 60% av 

det i projektet vald BBR:s energikrav. Detta ska verifierad med uppmätt 

energianvändning. 

Möjlighet till återanvändning av gråvatten (BDT-vatten) från kontorsbyggnaden ska finnas 

för att minska användningen av tillfört vatten. 

7.4 Yttre mark och spårområdet 

Dagvattenhantering ska utformas så att fördröjning och infiltration utförs som kan minska 

påverkan på grundvattnet och stärka motståndskraften mot framtida torrperioder.  

Vid schaktning av mark och grundvattensänkning ska insatserna utredas innan 

genomförande så att omfattningen blir resurseffektiv. Schaktning och 

grundvattensänkning ska inte utföras mer än vad som anses nödvändigt för uppförande 

av byggnad och spår. 

7.5 Byggproduktion 

Avfallshanteringen ska inte generera mer än 30% till deponi, brännbart och osorterat. 

Avfallshantering och fraktionering ska i övrigt följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer. 

Inom projektet ska man sträva efter att återbruka material. 

Hållbar resepolicy ska upprättas för samtliga inblandade i projektet för att sätta en hållbar 

transportambition för projektet. 

Plan för en hållbar byggarbetsplats presenteras av entreprenören. Handlingsplanen ska 

minst innehålla: 

 Logistiklösningar för att minska utsläpp från transporter till och från 

entreprenadområdet. 

 Lösningar för att minska utsläpp från entreprenadfordon och maskiner på 

entreprenadområdet. 

 Tillvägagångssätt för att få en hållbar bodetablering. 

 Projektanpassat tillvägagångssätt för att ytterligare minska koldioxidavtrycket från 

byggarbetsplatsen. 
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8 Slutsats och diskussion 

Tågdepån ska ha grundläggande funktioner i form av spår för service och underhåll, hall 

för tvätt, avisning och sanering, städplattformar samt uppställning av tågfordon, till detta 

kommer stödjande funktioner som lager, teknik- och personalutrymmen. 

Depån behöver en väganslutning som klarar tunga fordon.  

Med en framtida fordonspark om 36 fordon så bedöms fyra verkstadsspår krävas samt 

10–13 uppställningsplatser för tågfordon. 

Tvätthallen, där även avisning och sanering sker, behöver ett spår. 

Lager behövs om nästan 700 m2, och teknikutrymmen respektive kemikalierum om drygt 

70 m2 vardera.  

Utifrån fastigheten Impen så har förstudien konstaterat att en depå med verkstadsspår i 

säck är det som är genomförbart inom tomtgränsen  

Föreslagen utformning ansluter vid spår 70 som är elektrifierat. 

Utformningen medger att en frilastzon anläggs samt har visst utrymme för expansion.   

Förstudien bedömer att det är möjligt att depån färdigställs inför tågleverans fjärde 

kvartalet 2022.  

Tågdepån beräknas totalt kosta 760 Mkr. 
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FÖRSTUDIE TÅGDEPÅ NÄSSJÖ  

PM1-FÖRENKLINGAR 
UPPDRAG 

Tågdepå Nässjö 

UPPDRAGSLEDARE 

Petter Bringsarve 

DATUM 

2020-05-14 

UPPDRAGSNUMMER 

14504857 

UPPRÄTTAD AV 

Emil Särenholm 

 

 

Förenklingar av Nässjö tågdepå 

På uppdrag av Regionfastigheter har en genomgång av kostnadsbedömningen för Nässjö 

Tågdepå genomförts för att undersöka möjligheten till förenklingar. Förenklingar med icke, eller 

högst begränsad, byggnadspåverkan, förenklingar vilka enbart renderar begränsning i 

arbetsflöden ej i funktion. Förenklingar även med avsikt att i ett senare skede kunna överväga 

att återinföra dessa komponenter om beslutad investering visar sig ge utrymme. Genomgången 

har utförts av Emil Särenholm, Sweco i samråd med Kenth Högström, Jönköpings länstrafik.  

Förslag till förenkling 

Städplattform 8 400 000 kr 

Solpaneler  16 800 000 kr 

Växlar 12 600 000 kr 

 

Städplattform 

Städplattformar med plats för två plus två tåg är föreslaget i förstudien. Genom att korta 

städplattformen och utföra den med plats för enbart två tåg ger en bedömd besparing på 

8 400 000 kr. Se skiss bilaga 1. 

Solpaneler 

Minskning av ytan solpaneler till maximalt 25% av takytan ger en besparing på 16 800 000 kr. 

Växlar 

På spårområdet finns 8 växlar för att underlätta vid rangeringen av tågen. Det går att ta bort två 

växlar mellan spår 1 och spår 2 samt en växel mellan uppställningsspår vid tvätthall och 

städplattform. Utan dessa tre växlar behöver växlingen ske närmare anslutningsväxeln med 

därtill hörande begränsningar vid rangering. 

Minskning med 3 växlar ger en besparing på 12 600 000 kr. Se skiss bilaga 1. 
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Arrendeavtal   TRV 2020/10484 
 
 
Avtalsnum-
mer 

 

Jordägare Staten genom Trafikverket                              orgnr: 202100 - 6297 

Arrendator 
 
 
 
 
Faktura-
adress 

 RJL tågdepån Nässjö AB Orgnr: 559254-2582 

RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11  Jönköping 

 

RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11  Jönköping 
 

 

Arrende-
ställe 

Del av Trafikverkets fastighet Nässjö Nässjö 13:2. Arrendeställets läge framgår av 
karta bilaga 1. 
Avgränsning och överlämningspunkter för järnvägsanläggning anges i anslutnings-
avtal, bilaga 2. 
 

Ändamålet 
med upplå-
telsen 

Ändamålet med upplåtelsen innebär att arrendatorn har rätt att uppföra, anlägga 
och bibehålla byggnader, anläggningar och funktioner för underhåll av järnvägsfor-
don.  
Verksamhet som strider mot det angivna ändamålet är inte tillåten.  
 

Avtalstid, 
uppsägning 
och förläng-
ning 
 

Avtalstiden är 2020 – 08 – 01 t o m 2070 – 12 – 31 och förlängs med 7 år i sänder, 
om inte uppsägning sker senast 7 år  före avtalstidens utgång 
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Arrendeav-
gift  
 

Grundavgiften är 400000kr/år och ska betalas årsvis i förskott enligt avisering. För-
fallodag är 31/12. 

Trafikverket äger rätt att utan uppsägning ändra arrendeavgiften i enlighet med föl-
jande. Arrendeavgiften är en basavgift anpassad till indextalet för oktober månad år 
2021 enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. Skulle indextalet 
någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet, ska basavgif-
ten justeras med det procenttal varmed indextalet ändras i förhållande till bastalet. 
Indexomräkning ska göras med hela procenttal. Omräknad arrendeavgift ska aldrig 
sättas lägre än föregående års arrendeavgift. Ändring av arrendeavgiften ska alltid 
ske fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning. 
 
Vid försenad betalning ska Arrendatorn dels erlägga ränta enligt räntelagen 
(1975:635), dels ersättning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader 
m.m. i den mån ersättningsberättigade åtgärder vidtagits.  

Skulle under arrendetiden oförutsedda kostnadsökningar uppkomna för fastigheten 
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift 
eller annan pålaga som riksdag, regeringen eller annan myndighet kan komma att 
besluta om, ska Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersätt-
ning till Jordägaren för på arrendestället belöpande andel (arrenderad yta i förhål-
lande till fastighetens yta) av den årliga kostnadsökningen för fastigheten. Sådan er-
sättning ska erläggas enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning. 

Uppförande 
av byggna-
der, anlägg-
ningar 
m.m. under 
arrendeti-
den 
 

Vill Arrendatorn uppföra byggnader och anläggningar under arrendetiden utöver vad 
som anges för ändamålet inom detta avtal, får dessa uppföras först efter Trafikver-
kets skriftliga godkännande. Byggnader och anläggningar som Arrendatorn uppför 
inom arrendestället tillhör denne.   

 

Väg/Vägar 
 

Arrendator svarar för väghållning inom arrendestället. Jordägaren har rätt att nyttja 
vägar inom arrendestället för åtkomst och tillsyn av egen anläggning inom fastig-
heten. 
Om jordägaren åläggs vägunderhåll genom anläggningsförrättning eller annan myn-
dighets beslut avseende tillfartsvägar till arrendestället skall den kostnaden belasta 
arrendatorn enligt reglerna för arrendeavgiftens betalning.  
 
 

Grind, 
stängsel 

Arrendatorn äger rätt att inhägna området. Om inhägnad sker mot Trafikverkets 
spåranläggning ska detta ske i samråd med ansvarig inom Trafikverket för bandel 
817.  
 

Arrenda-
torns rätt 
att anlita 
annan för 
verksam-
hetens be-
drivande  
 

Parterna är överens om att Arrendatorn har möjlighet att anlita tredje part för att 
helt eller delvis bedriva ovan angivna verksamhet inom arrendestället och för att 
nyttja de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som tillkommer Arrendatorn enligt 
detta avtal.  
Även om tredje part anlitas så är det dock Arrendatorn som gentemot Trafikverket 
bär det fulla ansvaret för fullgörandet av de skyldigheter och rättigheter som tillkom-
mer Arrendatorn enligt detta avtal.  
Om Arrendatorn anlitar sådan tredje part ska Arrendatorn skriftligen underrätta 
Trafikverket om detta samt i skriftligt kontrakt förplikta den tredje parten att bedriva 
verksamheten enligt bestämmelserna i detta avtal och andra avtal som tecknas i an-
slutning till detta avtal.  
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Arrenda-
torns rätt 
att upplåta 
nyttjande-
rätt 

Parterna är överens om följande villkor för vidareupplåtelse: 
 

• När tågdepån är färdigbyggd har Arrendatorn RJL tågdepån  Nässjö AB rätt 
att, på skäliga villkor, och för ovan angivet ändamål, upplåta tågdepån i sin 
helhet till Region Jönköpings län (Jönköpings Länstrafik) med organisat-
ionsnummer 232100 – 0057. 
  

• Jönköpings Länstrafik är den part inom Region Jönköpings län som upp-
handlar trafikföretag för utförande av underhåll av järnvägsfordon inom tåg-
depån. Jönköpings Länstrafik har för ändamålet rätt att, på skäliga villkor, 
upplåta hela eller delar av depån till det eller de trafikföretag som upphand-
las.  
 

• I ovan angiven rätt att upplåta menas de utrymmen i byggnader och anlägg-
ningar inom den mark som omfattas av arrendeavtalet med RJL tågdepån  
Nässjö AB.  

Arrendatorn RJL tågdepån Nässjö AB bär det fulla ansvaret för att inget villkor i de 
avtal som tecknas med Jönköpings Länstrafik och som Jönköpings Länstrafik teck-
nar med upphandlade trafikföretag, undanröjer eller går utöver de skyldigheter och 
rättigheter som tillkommer Arrendatorn enligt detta avtal.  
 

Skick  
 

Arrendestället utarrenderas i sitt vid tillträdet befintliga skick. Arrendatorn är skyl-
dig att hålla arrendestället i ett vårdat skick och därvid följa Trafikverkets föreskrif-
ter.  
På arrendestället får ej uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse 
som bedrivs på området. Om skyldighet att söka tillstånd till uppsättandet av sådana 
anordningar föreskrivs i lag, skall arrendatorn söka och bekosta erforderliga till-
stånd. 
Om det vid iordningställandet av arrendestället uppkommer överskottsmassor ska 
dessa bortföras från arrendestället. 
 

Tillträde  Trafikverkets personal, eller Trafikverkets uppdragstagare, ska för arbeten och tillsyn 
äga tillträde till arrendestället och för ändamålet ha möjlighet att nyttja arrendestäl-
lets tekniska försörjning.  
 

Teknisk för-
sörjning 
 

Arrendatorn svarar för att upprätta och underhålla alla anläggningar som krävs för 
arrendeställets tekniska försörjning, exempelvis för vatten och avlopp, avledning av 
spill- och dagvatten, belysning, tillfartsvägar och vägar inom området, stängsel och 
övrigt skalskydd m.m. Dagvatten får ej avledas mot Trafikverkets järnvägsanlägg-
ning. 
Arrendatorn är vidare skyldig att skaffa alla tillstånd som krävs för detta liksom att 
ingå alla nödvändiga avtal. Arrendatorn ansvarar således själv för att skaffa alla 
abonnemang och tjänster som behövs för verksamheten, exempelvis leverans av el, 
VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation, renhållning, snöröjning och 
sandning inom arrendestället och på sådana gatudelar/vägar intill arrendestället 
som Arrendatorn nyttjar.  
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Ledningar 
 

Med ledningar avses alla typer av ledningar och/eller kulverteringar, i eller ovan 
mark, för exempelvis el, VA, fjärrvärme/fjärrkyla, tele/datakommunikation. 
Arrendatorn är skyldig att låta Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets till-
stånd, utan ersättning inom arrendestället anlägga, bibehålla, underhålla, nyttja, el-
ler ta bort ledningar. 
Arrendatorn är också skyldig att tåla intrång eller olägenhet med anledning av sed-
vanligt underhåll på ledning, utan annan rätt till ersättning än för skada på Arrenda-
torn tillhörig byggnad eller anläggning.  
Trafikverket, eller annan som får Trafikverkets tillstånd, ska samråda med Arrenda-
torn innan åtgärder enligt ovan vidtas i syfte att undvika sådan skada eller olägenhet 
som inte rimligen kan tålas. 
Om Arrendatorn har för avsikt att vidta åtgärd som riskerar att påverka eller skada 
ledning ska Arrendatorn begära kabelanvisning från Trafikverket. 
 

Verksam-
hetsansvar 
 

Arrendatorn ska svara för alla nödvändiga tillstånd som erfordras för Arrendatorns 
uppförande, förnyelse samt drift och underhåll av anläggning. 
I den mån det för arrendestället finns gällande tillstånd till vattenverksamhet har Ar-
rendatorn ansvaret för att fullgöra vad som därigenom åligger tillståndshavaren (av-
seende underhåll m.m.), även om Trafikverket inte inlett något förfarande för att be-
fria Trafikverket från detta ansvar. Om Arrendatorn försummar sina skyldigheter i 
detta avseende är Arrendatorn ansvarig för att ersätta all skada till följd härav, oav-
sett om ersättningskrav framställts gentemot Arrendatorn eller gentemot Trafikver-
ket. 
Arrendatorn har, i förhållande till Trafikverket, allt ansvar för kostnader som upp-
kommer till följd av Arrendatorns verksamhet under avtalstiden.  
Arrendatorn ska tillse att det inom arrendestället inte bedrivs verksamhet som ger 
upphov till sådan föroreningsskada som avses i 10 kap. 1 § miljöbalken. Om sådan 
skada ändå skulle uppkomma till följd av verksamheten inom arrendestället, exem-
pelvis på grund av olyckshändelse, är Arrendatorn ansvarig för att fullt ut avhjälpa 
den förorening som således uppkommit. 
 

Ansvar för 
förorenade 
områden 
 
 

Trafikverket ansvarar för föroreningar som har uppkommit före Arrendatorns till-
träde till arrendestället, med nedan angivna undantag för kostnader för åtgärder som 
blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering av arrendestället. Trafikverket 
har rätt till tillträde till arrendestället för att fullgöra detta ansvar. 
 
Arrendatorn ansvarar för att vid detta avtals upphörande ska Arrendestället vara 
brukligt för samma verksamhet som vid tidpunkten för tecknandet av detta avtal. Ar-
rendatorn ska vid arrendets slut genom undersökning eller liknande sätt visa att 
ingen förorening har skett. 
 
Arrendatorn ska meddela Trafikverket om det uppkommer föroreningar under ar-
rendetiden.  
 
Vid exploatering ansvarar Trafikverket för kostnader för åtgärder som till följd av 
föroreningssituationen hade behövts utföras även om exploateringen inte hade ägt 
rum. Trafikverket ska inom ett år från kostnadens uppkomst ersätta Arrendatorn för 
sådana kostnader. Arrendatorn är ansvarig för att bekosta alla övriga åtgärder av för-
oreningar som blir nödvändiga till följd av Arrendatorns exploatering. 
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Buller och 
andra mil-
jöstör-
ningar 
 

Det åligger Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som medför 
sådan ersättningsgill skada som omnämns i 32 kap. miljöbalken (miljöskada) eller 
författning som trätt i nyssnämnda lagrums ställe.  
Det åligger vidare Arrendatorn att inte bedriva eller låta bedriva verksamhet som 
medför att det uppstår buller eller andra former av störningar som utgör eller kan ut-
göra fara eller olägenhet för hälsa och/eller miljö enligt de normer som tillsynsmyn-
dighet, domstol eller annan myndighet finner tillämpliga. Av särskild vikt är att rikt-
värden eller andra normerande värden för buller under natt och helg inte överskrids. 
Arrendatorn har allt civil- och offentlighetsrättsligt ansvar för verksamheten, och Ar-
rendatorn bär således det fulla ansvaret för det fall att villkoren i denna bestämmelse 
inte efterlevs. 
 

Försäkring 
 

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin 
verksamhet på arrendestället.  
 

Skadestånd 
 

Trafikverket är inte ansvarigt för skada på arrendestället eller Arrendatorn tillhörig 
egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje 
man eller annan omständighet som Trafikverket inte råder över. 
Arrendatorn förbinder sig att hålla Trafikverket skadeslöst i händelse av att krav på 
skadestånd och/eller annan kompensation från tredje man och därmed samman-
hängande kostnader drabbar Trafikverket till följd av Arrendatorns verksamhet och 
nyttjande av arrendestället. 
Trafikverket ska utan dröjsmål underrätta Arrendatorn ifall sådant krav skulle riktas 
mot Trafikverket, och ska vidare samråda med Arrendatorn inför eventuella förlik-
ningsförhandlingar med tredje man och inför eventuell rättegång. Trafikverket får 
inte utan Arrendatorns samtycke vare sig ingå förlikning med tredje man, till någon 
del medge tredje mans talan eller vitsorda belopp i sådan rättegång som här avses.  
 

Arrenderät-
ten som sä-
kerhet  
 

Arrenderätten får inte utan Trafikverkets skriftliga medgivande användas som säker-
het för Arrendatorns åtagande gentemot tredje man.  
 

Ändringar 
och tillägg 
m.m. 
 

Ändring av eller tillägg till detta avtal, liksom medgivande enligt bestämmelserna i 
detta avtal eller enligt lag, ska avfattas skriftligen för att vara gällande mellan par-
terna 
 

Skyddsföre-
skrifter 
m.m. 
 

Arrendatorn ska iaktta de föreskrifter som Trafikverket tillämpar för mark, upplag, 
byggnader och liknande vid elektrifierat spår, se bilaga 3. Om Arrendatorn bryter 
mot dessa bestämmelser ska Arrendatorn hålla Trafikverket skadeslös dels för egen 
skada, dels för vad verket kan tvingas utge till tredje man med anledning av skadan. 
 

Ansvar en-
ligt ellag-
stiftningen 
 

Arrendatorn ska uppfylla kraven i starkströmsföreskriften (2009:22) samt övriga be-
stämmelser som gäller för den som äger eller råder över en elanläggning. Bland öv-
riga bestämmelser kan särskilt framhållas följande:  
• ELSÄK-FS 2008:1 om hur elektriska anläggningar ska vara utförda (som utförande anses även om-

byggnad eller utvidgning av en befintlig starkströmsanläggning), 
• ELSÄK-FS 2008:2 om varselmärkning, 
• ELSÄK-FS 2008:3 om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar, 
• ELSÄK-FS 2011: om anmälan av ibruktagande av kontaktledning och 
• ELSÄK-FS 2012:1 om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar. 
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Avtalets 
upphörande 
 

Såvida inte annan skriftlig överenskommelse träffas ska Arrendatorn senast på från-
trädesdagen återlämna det upplåtna området i avstädat och för Trafikverket godtag-
bart skick, fritt från byggnader och anläggningar som tillhör Arrendatorn. Kostnader 
för inte avstädat område vid frånträdesdagen debiteras Arrendatorn. Arrendatorn 
har rätt att närvara vid jordägarens syn efter avtalets upphörande. 
Någon skyldighet för jordägaren att inlösa anläggningar eller andra nedlagda kostna-
der på arrendestället skall ej föreligga. Bestämmelserna i jordabalken 11 kap 5-6a §§ 
gäller ej i detta avtal. 
 

Övriga vill-
kor 
 

Parterna är ense om att Arrendatorns väsentliga brott mot detta avtal och/eller 
andra avtal som tecknas i anslutning till detta avtal utgör ett åsidosättande av sådan 
avtalsenlig skyldighet vars fullgörande är av synnerlig vikt för Trafikverket.  
De avtal som parterna till dags dato har tecknat i anslutning till detta avtal är föl-
jande: 

• Anslutningsavtal, bilaga 2. 

Om Arrendatorn begår väsentliga brott mot detta avtal eller andra avtal som tecknas 
i anslutning till detta avtal och inte vidtar rättelse inom sex månader från det att Tra-
fikverket skriftligen anmodat om rättelse är arrenderätten förverkad och Trafikver-
ket berättigat att  

• säga upp detta avtal till upphörande 12 månader efter rättelseperiodens ut-
gång, och att  

• lösa in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av 
arrenderätten. 

Arrendatorn har å sin sida rätt att säga upp avtalet i förtid om Trafikverket  
• grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal eller andra avtal som 

tecknas i anslutning till detta avtal, eller 
• upphör med underhåll av eller lägger ner intilliggande del av järnvägsnät, 

varvid Trafikverket, om Arrendatorn så begär i samband med uppsägningen, ska lösa 
in Arrendatorns anläggningar och byggnader som uppförts med stöd av arrenderät-
ten.   
 

Ersättning 
vid inlösen 
 

Om arrendeavtalet upphör innan arrendetidens slut och Trafikverket ska lösa in Ar-
rendatorns byggnader och anläggningar så ska ersättning utgå med marknadsvärde.  
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Bilagor 1 Karta  2 Anslutningsavtal 

 3. Elsäkerhetsföreskrifter  

Underskrift 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
 

Datum:  Datum:  

Staten genom Trafikverket  
 
 
 
 
 
 

RJL tågdepån Nässjö AB 

 
 
 
Namnförtydligande 

 
 
 
Namnförtydligande 
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Byggnader
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FÖRESKRIFTER för mark, upplag byggnader 
o. dyl. vid elektrifierat spår 
(Med byggnader avses förutom husbyggnader 
även transport- och lyftanordningar o. dyl.) 

Bilaga till kontrakt om arrende av mark 

 

 

Kontraktsparter Sgr 

613 2 4749 
Dnr 

 

A. Allmänna föreskrifter 

Innehavare av markområde eller byggnad intill elektrifierat spår får inte motsätta sig att de 

säkerhetsanordningar utförs eller att de varningsskyltar o. dyl. sätts upp som Trafikverket anser nödvändiga 

med hänsyn till faran för olycksfall genom inverkan av elektrisk ström. Innehavare är vidare skyldig att 

informera all personal på området eller i byggnaden om järnvägens elektriska anläggningars farlighet genom 

instruktion i Trafikverkets föreskrift ¢5hY нлмоΥлнуфΦ 

 Arbete får inte utföras på sådan plats och på sådant sätt, att risk därvid kan uppstå för att person, direkt 

med någon kroppsdel eller indirekt med något föremål kommer spänningssatta anläggningsdelar närmare 

än 1,4 meter. Mindre avstånd kan anses tillräckligt om de spänningsförande delarna är effektivt 

avskärmade. Större avskärmning är nödvändigt om arbetet utförs med hjälp av redskap vilkas rörelser är 

svåra att kontrollera. För användning av arbetsmaskiner och kranar vid spänningssatt kontaktledning gäller 

Trafikverkets föreskrift BVF 1921 kapitel 10. 

 

 Öppna järnvägsvagnar får i samband med arbete handlastas och handlossas under en spänningssatt 

kontaktledning om nedanstående tre villkor är uppfyllda. 

1. Personalen ska vara instruerad om gällande elsäkerhetsregler och riskerna vid arbete under 

spänningsförande spänningssatta ledningar. 

2. Den som lastar eller lossar ska uppehålla sig på ett plan vars avstånd till kontaktledningen är 

minst 3,5 meter. 

3. Lastningen och lossning ska utföras så att personal eller last inte kan komma in i närområdet 

(1,4 meter från spänningssatt anläggningsdel). 

 

 Innan nybyggnads-, ändrings- eller underhålls arbeten på börjas och innan snöskottning från tak på 

byggnad invid elektrifierat spår igångsättes ska Trafikverket underrättas, så att anvisningar för arbetet kan 

lämnas och vid eventuell behövlig bevakning ordnas. Bevakning ska bekostas av byggnadens innehavare. 

B. Föreskrifter om byggnaders placering 

Det horisontella avståndet mellan spänningsförande del i närmaste högspänningsledning och en byggnad eller 

någon byggnadsdel ska vara minst 5 meter när det är vindstilla. För byggnader avsevärt högre än 

högspänningsledningen framgår minsta avstånd mellan spänningsförande del i högspänningsledningen och 

byggnaden av figur 1. 

 

 
Bilaga till kontrakt om anläggning, 

underhåll och trafikering av industri- 
och sidospår 

X 



 

Figur 1 

C. Föreskrifter om upplags placering 

Ett utrymme som disponeras för upplag, får inte sträcka sig in i säkerhetszonen (minst 2,20 meter från 
närmaste räl).  
Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningsförande 

anläggningsdel än 4 meter. 
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 Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum  

2019/40840 2020-05-13  
Motpartens ärendenummer   
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Medfinansieringsavtal avseende ny underhållsdepå i 
Nässjö   

 
 
 

Detta avtal avser byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
RJL tågdepån Nässjö AB, org.nr. 559254-2582, Box 1024, 551 11 Jönköping, nedan Regionen. 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärden. Åtgärden omfattar byggnation av en järnvägsanslutning till en ny underhållsdepå i 
Nässjö för Regionens nya tåg. Avtalet omfattar även övriga åtgärder som berör Trafikverkets 
fastigheter som föranleds av utbyggnaden av det nya depåområdet. 
 
Åtgärden genomförs med anledning av att Region Jönköpings Län, genom helägt bolag, 
planerar att bygga en underhållsdepå för underhåll av nya elektrifierade tåg. Området är valt 
eftersom det är centralt beläget i det järnvägsnät som ska trafikeras och det är fördelaktigt att 
ansluta via spår 70 på Nässjö Bangård. 
 
Regionen har genomfört en förstudie som har remissats inom Trafikverket. Parterna är överens 
om utformning och anslutning och är nu överens om att gå vidare med ett 
medfinansieringsavtal. Regionens målsättning är att den nya underhållsdepån ska kunna tas i 
drift februari 2023. 
 
Utöver anslutning till spåranläggningen innebär depåbyggnationen att befintlig serviceväg till 
spår 71 och 72 som går över tänkt depåbyggnad behöver dras om och anslutningsvägen behöver 
rustas upp för att hantera den ökade trafikeringen. 
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Trafikverket äger fastigheten Nässjö Nässjö 13:2 där depån ska byggas och parallellt med detta 
medfinansieringsavtal så tas ett arrendeavtal fram för att ge Regionen rådighet över marken de 
kommande 50 åren. 
 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor bedöms gälla för genomförandet av åtgärden 
 
Regional nytta 

 Utbyggd depåkapacitet i Jönköping för service, underhåll och uppställning för 
Krösatågen. 

 God tillgänglighet för tågrörelser till underhållsdepån genom järnvägsanslutning via 
Nässjö Bangård. 

Lokal nytta 

 Ny verksamhet i depåområdet med nya arbetstillfällen 
 

 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
Förstudie Tågdepå Nässjö, Sweco 2020-03-02 
Åtgärdsvalsstudie Nässjö bangård, TRV 2018/6917 
Funktionsutredning Nässjö Bangård, Atkins 2018-10-22 
 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden 
 
Avtal utredning, Depå Nässjö bangård, TRV 2019/40840, tecknad 2019-06-26 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 
 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1 
Om- och tillbyggnad av Trafikverkets järnvägsanläggning avseende anslutning till 
underhållsdepå för tåg i Nässjö, i enlighet med förstudien. 
 
Åtgärd 2 
Omdragning av serviceväg för tillträde till spår 71 och 72. 
 
Övriga åtgärder 
Åtgärd 3 
Upprustning och utbyggnation av anslutningsvägen, Gölgatan. 
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§6 Finansiering 

 
Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till 14 600 kkr i 
prisnivå (2020-03). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/ kalkyler i 
tidigt skede/underlag i planläggningsprocessen och är preliminära. De faktiska kostnaderna 
kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika 
förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 
(kkr)

TRV NTP TRV LTP Regionen Summa

1 Ny anslutning med växel Trafikverket 4 400 4 400 4 400

2 Ny serviceväg til l  spår 71 och 
72

Regionen 2 000 2 000 2 000

6 400 6 400 6 400

3 Upprustning anslutningsväg 8 200 8 200 8 200

8 200 8 200 8 200

14 600 14 600 14 600
Bedömd totalkostnad för alla åtgärder i detta 

avtal

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Övriga åtgärder

SUMMA

  
 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 6 400 kkr. 
 
Kostnader för projektets genomförande finansieras fullt ut av Regionen. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av åtgärder i sina respektive anläggningar 
enligt § 5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärd 1 enligt §5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att fungera 

som kontaktperson. 
4. Trafikverket ansvarar för att upprätta anslutningsavtal innan idriftstagande av 

anläggningen där gränser för respektive anläggning klargörs. 
5. Trafikverket ska äga de nya järnvägsanläggningarna (huvudsystemet) samt ansvara för 

drift och underhåll av dessa. 
 
 
Regionens ansvar 

 
1. Regionen ska utföra eller låta utföra åtgärd 2 och åtgärd 3 enligt §5 och 6. 
2. Regionen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för åtgärderna som Regionen ansvarar för. 
3. Regionen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten och 

får ta del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt §5. 
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4. Regionen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 
underhåll samt eventuell förnyelse av anslutningsvägen och säkerställer att Trafikverket 
via denna och servicevägen kan nå spår 71 och 72. 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits 
till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för järnvägsinvesteringar ska respektive 
part ges möjlighet till omförhandling eller uppsägning av avtalet. 
 
Om avtalet omförhandlas eller sägs upp ska Regionen ersätta Trafikverket för Trafikverkets 
dittills nedlagda kostnader. 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen efter avslutat projekt. 
 
Rekvisition skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad och 
till fakturan skall bifogas specifikation över upparbetade kostnader.  
 
Rekvirering skickas till 
 
RJL tågdepån Nässjö AB 
Box 1024 
551 11 Jönköping 
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. Beroende på objektets komplexitet kan man ha en gemensam 
styrgrupp. 
 

§11 Tidplan  

Region Jönköpings Läns målsättning är att underhållsdepån ska tas i drift februari 2023. 
Parternas målsättning är att åtgärder i den statliga infrastrukturen avseende 
järnvägsanslutning till underhållsdepån ska genomföras under 2022. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna. 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara 
giltiga. 
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§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket RJL tågdepån Nässjö AB 
(Namnförtydligande) (Namnförtydligande) 

 





































Bilaga 5

Ansvarsområde Ingår i 
projektet

Drift, tillsyn, 
skötsel och 

Felavhjälpand
e underhåll

Planerat 
underhåll

Re- 
investering Anmärkningar

Myndighetsbesiktningar/ -krav
Anläggningsskötare brandlarm och sprinkler HV
Avstängning/driftsättning brandlarm och sprinkler HG Via delegation
Elrevisionsbesiktning HV
Farligt avfall HG
Hantera tillstånd för övervakningskameror HG
Legionellaprovtagning vatten HG
OVK-besiktningar av luftbehandlingssystem X HV
Rapportering av köldmedium till miljö och hälsa HV
Revisionsbesiktning av brandlarmsanläggning HV
Revisionsbesiktning av sprinkleranläggning HV
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för fastigheten HG Via delegation
SBA (systematiskt brandskyddsarbete) för verksamheten HG
Sotning av im- och rökanaler HG
Utfärda heta arbeten HG Via delegation
Återkommande besiktning av hissar HV
Återkommande besiktning av kylmaskiner centrala HV
Återkommande besiktning av kylmaskiner lokala HG
Återkommande besiktning av maskindrivna portar HV
Återkommande besiktning av telfrar och lyftanordningar HG
Återkommande besiktning av tryckbärande anordning HV
Styr- och övervakningssystem, Fastighet
Driftlarm abonnemang larmsändare HG
Driftövervakning, fastighet HV HV HV
Givare, mätare och styr- och övervakningsutrustningsapparater X HV HV HV
Larm från hissar (driftlarm) HV Serviceavtal
Larm från HSP-LSP ställverk (driftlarm) HV
Larmsändare X HV HV HV
Mediamätare - EL, VA, värme X HV HV HV
Mediamätare - mätaravläsning HG HG har abonnemangen
Styr- och övervakningssystem X HV HV HV
Byggnad utvändigt
Anordningar för takavvattning X HG* HV HV *Gäller utvändig
Avvisare för skydd av byggnad, utomhus. Motkörningsskydd, hörnskydd X HV HV HV
Balkonger, loftgångar, altaner, terasser X HV HV HV
Bevakning och väktartjänster HG Serviceavtal
Ellåsanläggningar i skalet, inkl slutbleck, lokalt manöverdon och kablage X HV HV HV Serviceavtal
Ellåsanläggningar, övriga (även i perimeterskydd typ staket), inkl. kablage X HG HV HV Serviceavtal
Entréer, portar m.m. X HG HV HV Serviceavtal
Entrépartier, -dörrar X HG HV HV Serviceavtal
Entréplan och -trappor, ramper o d X HV HV HV
Fasader X HV HV HV
Fönster X HV HV HV
Fönster, fönsterdörrar X HV HV HV
Klottersanering HG
Lastbryggor HV HV HV
Manuella portar X HG HV HV
Maskindrivna portar X HG HV HV
Skadedjursavtal HG
Skorstenar, ventilationshuvar X HV HV HV
Solavskärmning,  yttervägg X HV HV HV
Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning X HV HV HV
Takbeläggningar och tätskikt X HV HV HV
Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler X HV HV HV
Yttertak X HV HV HV
Övriga ytterdörrar X HG HV HV
Byggnad invändigt
Arbetsgraven X HG HV HV
Arbetsgravens utrustning HG HG HG
Avfallsbehållare, tex källsorteringssystem, centrala avfallsrum HG HG HG
Avfallscontainrar HG HG HG
Avvisare (för skydd av fastighetsutrustning) motkörningsskydd, hörnskydd inomhus X HG HG HG
Behållare för handukar, tvålautomater muggar mm X HG HG HG
Diskmaskiner, kyl- och frys X HG HG HG
Driftutrymmen / Fläktrum / Hissmaskinrum X HG* HV HV *städ
Dörrar/partier X HG HV HV
Dörröppnare/-stängare inklusive automatik X HG HV HV
Fönster invändigt X HG* HV HV *fönsterputs
Glasrutor X HG* HV HV *fönsterputs
Golv X HG HV HV
Golvbrunnar och golvrännor X HG HV HV
Inredning/ inventarier, fast X HG HG HG
Inredning/ inventarier, lös HG HG HG
Klädskåp omklädningsrum HG HG HG
Lås, låscylinder inkl. nyckel för fastigheten (yttre skalskydd)  X HV HV HV
Lås, låscylinder inkl. nyckel invändigt X HG HG HG
Låsadministration HG
Låscheman fastighet X HV HV HV
Låskistor, trycke, vred, utrymnings-beslag, dörrhållare magnet X HG HV HV
Nöd- och ögondusch fast monterad X HG HV HV
Persienner HG HG HG
Portar inkl. styrning X HG HV HV
Pumpgropar i rörgravar X HG HV HV
Sanitetsporslin, blandare och dusch i våtrum/toaletter X HG HV HV
Skyltar invändigt X HG/HV HG/HV HG/HV HV fastighetsskyltar och de ingår i projektet

Spis- och ugn X HG HG HG
Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp X HG HG HG
Tvättstugor HG HG HG
Undertak med tillhörande upphägningsanordning X HG HV HV
Utrymningsdörrar X HG HV HV
Väggar X HG HV HV
Ytskikt fönster och dörrar X HG HV HV
Ytskikt hallar, verkstäder mm för golv, väggar tak (ej städning) X HG HG HV
Ytskikt kontor, omkl. m.m. för golv, väggar tak (ej städning) X HG HG HV
VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem
Avloppsreningsanläggningar X HG HG HV Serviceavtal
Avloppsvattensystem i byggnad X HV HV HV
Kylmaskiner, lokala HG HG HG
Kylsystem i byggnad X HG HV HV
Luftbehandlingssystem för verksamhet X HG HV HV
Luftbehandlingssystem i byggnad X HV HV HV
Luftdon och skyddsgaller X HG HV HV
Luftkompressorer (central försörjning) HG HG HG

Gränsdragningslista

Förvaltnings- och uthyrningsfas



Luftkompressorer (lokal försörjning) HG HG HG
Oljeavskiljare X HG* HG HV * med funktionsprov larm
Processventilation, punktutsug HG HG HG
Tappvattensystem i byggnad fram till tappställe X HV HV HV
Tryckluftssystem (lokal försörjning) HG HG HG
Tryckluftsystem i byggnad (central försörjning) X HG HV HV HG har slangar och munstycken
Undercentraler för försörjningssystem i byggnad X HV HV HV
VA, Fjärrvärme, m.m. i mark X HV HV HV
Ventilationsaggregat för verksamhet ex: uppställningshall/ måleri m.m. HG HV HV
Ventilationsaggreggat för fastighet X HV HV HV
Ventilationsfilter för fastighetens aggregat X HV HV HV
Ventilationsfilter för verksamhetens aggregat HG HG HG
Värmesystem i byggnad X HV HV HV
Elsystem
Batteridriven reserv- eller nödkraft, UPS (Försöjning av utrustning) HG HG HG
Belysning, allmänna ytor (inkl. armaturer LED) X HG HV HV
Belysning, arbetsbelysning (inkl. armatur LED) HG HG HG
Belysning, depåområde X HG HG HV HG byter ljuskällor
Belysningsarmaturer för platsbelysning såsom arbetsbelysning kontor HG HG HG
Belysningsarmaturer för spårgravar/arbetsgravar X HG HG HG
Belysningsarmaturer inomhus för allmänbelysning, inkl förbrukningsmaterial X HG HV HV
Elanläggning fram till elcentral X HV HV HV
Elanläggning från elcentral till uttag m.m. X HG HV HV
Elanläggning HSP-LSP ställverk X HG HV HV
Elanläggning, kontaktledningar X HG HV HV Via delegation
Eluttag X HG HV HV
Högspännningssystem för eldistrubition HV HV HV
Kontaktledningsskena X HG HV HV
Lysrör/glödlampor/ ljuskällor punktbelysning utbyte HG HG HG
Lågpännningssystem för eldistrubition X HV HV HV
Lös belysningsarmatur inomhus HG HG HG
Motordriven reserv- eller nödkraft (Reservkraftsaggregat) HG HG HG
Nöd - Ledljusanläggning X HG HV HV
Skyltbelysning X HG HV HV
Ställverksutrustning X HG HV HV
Åskskyddsanläggning HV HV HV
Tele- och datasystem
AV-utrustning HG HG HG
Data, servrar, switch, router, accesspunkt, abonemang m.m. HG HG HG
Datakommunikationssystem HG HG HG
Datanät X HG HV HV
Datauttag X HG HV HV
El-tele och data, kanalisation X HG HV HV
System för ljud eller bildöverföring HG HG HG
Telefonsystem HG HG HG
Transportsystem
Arbetsplattformar HG HG HG
Fordonslyftar HG HG HG
Hissar X HV HV HV
Lyftbockar X HG HG HV
Lyftbord HG HG HG
Mobila lyftanordningar HG HG HG
Pelarlyftar HG HG HG
Personlyftar HG HG HG
Plattform (fast) för takaccess inkl. räcken och grindar X HG HV HV
Plattformsskydd rörlig del för takaccess, (tätning mot fordon) X HG HV HV
Stationära lyftanordningar (övriga) HG HG HG
Telfer, inkl styrning HG HG HG
Transportanläggningar verksamhet HG HG HG
Travers, motorer och rörliga delar inkl styrning X HG HG HV HG har serviceavtal

Övriga tekniska installationer
Centraluranläggning HG HG HG
Solpanelsanläggning på tak X HG HV HV
Utemiljö/markskötsel
Belysningsanläggningar, utomhus X HG HG HV
Brunnar, rännor, spygatter X HG HG HV
Buskage, träd och planteringar X HG HG HV
Cykelparkering X HG HG HG
Cykelställ X HG HG HG
Flaggstång inkl beslag och linor X HG HG HG
Grusade ytor X HG HG HV
Gräsmattor HG* HG HG *Inkl gräsklippning
Hårdgjorda ytor X HG HG HV
Linjemarkeringar, stationära, tex platsmarkeringar för fordon, gångtrafik X HG HG HG
Lös utrustning på tomtmark HG HG HG
Parkeringsplatser X HG HG HG
Skyltar, stolpar och pollare utvändigt X HG HG HV Inkl orienteringstavla innanför grind
Snöskottning av tak HG
Snöskottning, sandning, halkbekämpning och rensning av istappar HG Se bilaga
Spår, spårpelare, växlar X HG HG HV Via delegation
Staket, stängsel och grindar inkl. styrning X HG HG HV
Trafikanordningar/trafikskyltar X HG HG HV
Uteplatser X HG HG HV
Övrig fast utrustning på tomtmark X HG HG HV
Brandtekniska installationer
Brandavskiljande väggar och portar X HV HV HV Branddörrar omfattas även i SBA arbetet

Branddörrar inkl. stängare och magneter X HG HV HV
Brandgasventilation X HV HV HV
Brandlarmssystem, fastighet X HV HV HV
Brandposter X HG HV HV
Brandredskap, brandsläckare och punktskydd HG HG HG
Brandsläckningssystem (sprinkler), fastighet X HV HV HV
Detektorer X HV HV HV
Gassläckutrustningar (lokal) HG HG HG
Rökluckor X HG HV HV
Utrymningslarm X HG HV HV
Utrymningsplaner X HG HV HV
Utrymningsskyltning X HG HV HV
Säkerhetstekniska installationer
Administration och drift av passagesystem HG
Inbrottslarm X HV HV HV
Kameror, applikation HG HG HG
Kameror, depåområde och invändigt (inkl övervakningskameror) HG HG HG
Nödlarm ex: larm från toaletter, vilorum, instängningslarm, RWC HG HG HG
Nödtelefon hiss kopplad till trafikledningscentral inkl. abonemang HG HG HG
Passagekontrollanläggningar. utv kodlås/ tagg och inv tagg HG HG HG
Passersystem för fastigheten (yttre skalskydd) X HV HV HV
Passersystem för verksamheten (inre skalskydd) HV HV HV
Överfallslarm stationära HV HV HV
Överfallslarm/ensamlarm/ trygghetslarm portabla enheter HG HG HG
Övrig inredning/ utrustning verksamhet
Anslagstavlor HG HG HG
Arbetsbänkar, inkl. underreden och skåp HG HG HG
Avisningsanläggning X HG HV HV



Fekalietömning med vattentryckning X HG HG HG
Fordonspositionering inkl. applikation HG HG HG
Fordonstvätt X HG HV HV
Hissautomat/lagerautomat HG HG HG
Hjulsänk HG HG HG
Högtryckstvätt HG HG HG
Internetanslutning/fiber HG HG HG
Lackeringsanläggningar med tillhörande ventilationsutrustning HG HG HG
Mikrovågsugnar X HG HG HG
Målarbox med tillhörande ventilationsutrustning HG HG HG
Målningsutrustning HG HG HG
Pallställ och lagerhyllor HG HG HG
Skåp/hyllor, fristående HG HG HG
Specialverktyg hänförliga till viss fordonstyp HG HG HG
Spolarvätskeanläggning (Central försörjning) X HG HG HV
Spolarvätskeanläggning (Lokal försörjning) HG HG HG
Stoftdammsugare HG HG HG
Svetsutrustning HG HG HG
Särskild utrustning för batterihantering HG HG HG
Särskild utrustning för olje- och annan vätskehantering, kärl & centralt rörledningssystem X HG HG HV
Särskild utrustning för olje- och annan vätskehantering, pumpar & utrustning HG HG HG
Truckladdning HG HG HG
Detaljtvättar med tillhörande reningsanläggningar HG HG HG
Utrustning för hantering av farligt avfall HG HG HG
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Mellan Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik organisationsnummer 232100-0057 
och Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg organisationsnummer 232100-0065 (ge-
mensamt benämnda Huvudmännen), träffas härigenom följande

AVSIKTSFÖRKLARING OM DEPÅ 

OCH 

ÖVERENSKOMMELSE OM 
FASTIGHETSFÖRVÄRV / ARRENDE 

1 BAKGRUND

1.1 Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken 
232100–0255, Region Kalmar/Kalmar Länstrafik 232100–0073, Region Blekinge/Ble-
kingetrafiken 232100-0081 och Region Halland/Hallandstrafiken AB 556225-2998. 

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny 
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region 
Kronoberg. Depån bör lokaliseras till Nässjö. 

1.2 I Krösatågssystemet finns även en depå i Kalmar för fordon som ägs/hyrs av Region Kal-
mar och Region Blekinge.

1.3 Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i Överenskommelse inför beslut 
om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat 
arbetet undersöka förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. 

2 AVSIKTSFÖRKLARING

2.1 Mot bakgrund av det som beskrivs i punkt 1 ovan förklarar Huvudmännen sin avsikt att 
etablera en depå enligt punkterna 2.2 - 2.13 nedan. 

Etablering av depån

2.2 Huvudmännen tar ett gemensamt ansvar för att upprätta en depå i Nässjö.
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På depån utförs underhåll av Krösatåg. Depåns kapacitet motsvarar huvudmännens behov 
på kort och lång sikt. 

Ägare, upphandling av byggentreprenad

2.3 Depåfastigheten arrenderas initialt från Trafikverket av Region Jönköpings län eller ett av 
Region Jönköping helägt bolag. 

2.4 Förutsättningarna för ett arrendeavtal utredes gemensamt mellan huvudmännen och till-
sammans med Trafikverket.

2.5 Avsikten på lång sikt är dock att förmå Trafikverket att sälja fastigheten. Om förvärv av 
fastigheten blir möjlig ska fastighetens köpas av Region Jönköpings län eller helägt bo-
lag.

2.6 Region Jönköpings län eller helägt bolag upphandlar en byggentreprenad för tågdepå och 
järnvägsinfrastruktur på fastigheten samt anslutning mot statliga järnvägsnätet. När depån 
är färdigbyggd kommer Region Jönköpings län eller helägt bolag att förvalta depån. 

Upphandling av underhåll

2.7 Depån erbjuds till trafikföretaget på konkurrensneutrala villkor i samband med upphand-
ling av underhåll av Krösatågen. Depån hyrs ut till trafikföretaget för en period motsva-
rande avtalstiden i trafikavtalet. Vid efterföljande nya upphandlingar av underhåll på Kör-
satågen erbjuds depån till trafikföretaget på överensstämmande sätt.  

Inflytande

2.8 Vid sidan om Region Jönköpings län har Länstrafiken Kronoberg som har fordon i depån 
inflytande över depån utifrån följande principer:

 Initial utformning av depån ska Huvudmännen vara överens om. Större ombyggnatio-
ner eller tillbyggnationer av depån liksom andra större investeringar ska Huvudmän-
nen också vara överens om innan de genomförs.

Ekonomi

2.9 För depån gäller följande principer:

 Region Jönköpings län ordnar finansiering för alla kostnader kopplade till etableringen 
av depån.

 Region Jönköpings län eller helägt bolag driver och förvaltar depån utifrån ett ekono-
miskt långsiktigt hållbart sätt och självkostnadsprincipen. Huvudmännen överenskom-
mer i kommande avtal om principer för hyressättning för tågdepån.

 Huvudmän som underhåller sina fordon i depån i Nässjö har ett övergripande ansvar 
för depåns kostnader och bär sitt ansvar i förhållande till sin trafikvolym i Krösatågen. 
Ansvaret realiseras genom att respektive Huvudman betalar sin andel av hyran anting-
en direkt till Region Jönköpings län eller helägt bolag, alternativt indirekt genom att 
vid var tid befintlig trafikföretag betalar hyra för depån varefter trafikföretaget lägger 
in hyreskostnaden i den ersättning trafikföretaget erhåller för trafiken.  
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 Depåns ekonomi är öppen och transparent för övriga Huvudmän som har rätt till insyn 
i allt ekonomiskt material hänförligt till depån. 

Vakans

2.10 Även om Region Jönköpings län eller helägt bolag är formell fastighetsägare, bär Huvud-
männen ett gemensamt ansvar för vakansrisken vid depån. Huvudmännens andel av ris-
ken motsvarar Huvudmännens andel av trafikvolymen i Krösatågstrafiken. Vakansansva-
ret formaliseras i en vakansgaranti mellan Region Jönköpings län eller helägt bolag och 
Länstrafiken Kronoberg. 

Kommande avtal

2.11 Etableringen, förvaltningen och Huvudmännens ansvar för depån regleras i ett kommande 
civilrättsligt bindande avtal. Genom det kommande avtalet påtar sig Huvudmännen juri-
diskt bindande åtaganden kring den depån. Ekonomiska åtaganden avseende depån upp-
kommer ej genom punkt 2.2 - 2.13 i detta dokument. Det kommande avtalet följer fastig-
hetens arrendetid.

2.12 När arrendetiden är känd skrivs ett tilläggsavtal avseende tidsavgränsning till detta avtal.

Arrendets upphörande

2.13 Inför eventuellt upphörande av arrendet ska eventuella kostnader i avveckling av depån 
fördelas mellan Huvudmännen enligt medelvärde av sin trafikvolym i Krösatågen under 
de 10 senaste åren. 

3 ÖVERENSKOMMELSE

3.1 Mot bakgrund av avsiktsförklaringen ovan överenskommer Huvudmännen att i ett tidigt 
skede säkra tillgång till lämplig fastighet. Det sker genom att Region Jönköpings län eller 
helägt bolag så snart som möjligt efter utvärdering av de alternativa fastigheter som är 
tillgängliga slutförhandlar och förvärvar/arrenderar fastigheten. 

______________________________

Denna avsiktsförklaring och överenskommelse, som består av three(3) sidor har upprättats i två (2) 
exemplar av vilka Huvudmännen tagit var sitt.

____________, den __ 2020 ____________, den __ 2020
REGION JÖNKÖPINGS LÄN GENOM REGION KRONOBERG GENOM 
 JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG 

_________________________________ _____________________________________



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 57-
67
Tid: 2020-05-05 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 63

Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region 
Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1968

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg.

Sammanfattning 
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i 
Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka 
förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande 
skrivelse förklarar parterna sin avsikt att etablera en depå i Nässjö.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att Region Kronobergs beslutsunderlag bifogas till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 62-73

Tid: 2020-05-19 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 71

Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region 
Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1968

Beslut 
Nämnden föreslår regionfullmäktige

 godkänner föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg.

Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i 
Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka 
förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande 
skrivelse förklarar parterna sin avsikt att etablera en depå i Nässjö.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-05-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968
 Protokollsutdrag Region Kronoberg 2020-03-04 Avsiktsförklaring 

om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och arrende  
(20RGK433)

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carl-Johan Lundberg (M) yrkar att ärendet återremitteras då det inte är 
tillräckligt berett och det finns flera frågetecken som behöver utredas.

Anders Gustafsson (SD) och Robert Andersson (SD) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag om återremiss.



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 62-73

Tid: 2020-05-19 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Etelka Huber (MP), Arnold Carlzon (KD), Curt Carlsson (L), Leif 
Andersson (C), Simon Johansson (S), Bengt Petersson (C) och Gabriella 
Mohlin (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och att ärendet ska avgöras 
idag.

Tommy Bengtsson (V) yrkar bifall till föreliggande förslag och överlämnar 
följande protokollsanteckning :
Att beslutet om avsiktsförklaring ej påverkar framtida tågtrafik på banorna 
som ej är elektrifierade, Vetlanda - Nässjö och Värnamo – Halmstad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att  ärendet ska avgöras 
idag under proposition, och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs där förslag om att ärendet ska avgöras idag (JA) ställs mot 
förslag om återremiss (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Tommy Bengtsson (V), Jeanette Söderström (S), Simon Johansson (S),  
Arnold Carlzon (KD), Erik Lagärde (KD), Bengt Petersson (C), Gabriella 
Mohlin (S), Curt Carlsson (L), Etelka Huber (MP), Leif Andersson (C) och 
Marcus Eskdahl (S). 

NEJ röstar följande ledamöter:
Carl-Johan Lundberg (M), Anders Gustafsson (SD), Robert Andersson (SD) 
och Eva Nilsson (M).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 11-JA röster, mot 4-NEJ röster bifallit förslaget om 
att ärendet ska avgöras idag.

Därefter godkänner nämnden föreliggande avsiktsförklaring och 
överenskommelse om tågdepå med Region Kronoberg.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
2



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 57-
67
Tid: 2020-05-05 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal A

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 63

Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region 
Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö
Diarienummer: RJL 2019/1968

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg.

Sammanfattning 
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i 
Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya tågfordon för 
Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka 
förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande 
skrivelse förklarar parterna sin avsikt att etablera en depå i Nässjö.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att Region Kronobergs beslutsunderlag bifogas till 
handlingarna.

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Beslutets antal sidor
1
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2020-04-24 RJL 2019/1968

Regionfullmäktige

Avsiktsförklaring och överenskommelse 
om tågdepå med Region Kronoberg
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige

 godkänna föreliggande avsiktsförklaring och överenskommelse om 
tågdepå med Region Kronoberg

Sammanfattning
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i Överenskommelse inför 
beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen 
(RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka förutsättningarna för ny 
depåkapacitet i Nässjö. Genom föreliggande skrivelse förklarar parterna sin avsikt 
att etablera en depå i Nässjö.

Information i ärendet
Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i Överenskommelse inför 
beslut om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen 
(RJL2017/3309) initierat arbetet att undersöka förutsättningarna för ny 
depåkapacitet i Nässjö. 

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av 
en ny tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län 
och Region Kronoberg. Depån bör lokaliseras till Nässjö.

Huvudmän som underhåller sina fordon i depån i Nässjö har ett övergripande 
ansvar för depåns kostnader och bär sitt ansvar i förhållande till sin trafikvolym i 
Krösatågen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-24
 Avsiktsförklaring om depå och överenskommelse om 

fastighetsförvärv/arrende RJL 2019/1968

Beslut skickas till
Regionledningskontoret
Jönköpings Länstrafik
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Mellan Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik organisationsnummer 232100-0057 
och Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg organisationsnummer 232100-0065 (ge-
mensamt benämnda Huvudmännen), träffas härigenom följande

AVSIKTSFÖRKLARING OM DEPÅ 

OCH 

ÖVERENSKOMMELSE OM 
FASTIGHETSFÖRVÄRV / ARRENDE 

1 BAKGRUND

1.1 Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken 
232100–0255, Region Kalmar/Kalmar Länstrafik 232100–0073, Region Blekinge/Ble-
kingetrafiken 232100-0081 och Region Halland/Hallandstrafiken AB 556225-2998. 

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny 
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region 
Kronoberg. Depån bör lokaliseras till Nässjö. 

1.2 I Krösatågssystemet finns även en depå i Kalmar för fordon som ägs/hyrs av Region Kal-
mar och Region Blekinge.

1.3 Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i Överenskommelse inför beslut 
om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat 
arbetet undersöka förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö. 

2 AVSIKTSFÖRKLARING

2.1 Mot bakgrund av det som beskrivs i punkt 1 ovan förklarar Huvudmännen sin avsikt att 
etablera en depå enligt punkterna 2.2 - 2.13 nedan. 

Etablering av depån

2.2 Huvudmännen tar ett gemensamt ansvar för att upprätta en depå i Nässjö.
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På depån utförs underhåll av Krösatåg. Depåns kapacitet motsvarar huvudmännens behov 
på kort och lång sikt. 

Ägare, upphandling av byggentreprenad

2.3 Depåfastigheten arrenderas initialt från Trafikverket av Region Jönköpings län eller ett av 
Region Jönköping helägt bolag. 

2.4 Förutsättningarna för ett arrendeavtal utredes gemensamt mellan huvudmännen och till-
sammans med Trafikverket.

2.5 Avsikten på lång sikt är dock att förmå Trafikverket att sälja fastigheten. Om förvärv av 
fastigheten blir möjlig ska fastighetens köpas av Region Jönköpings län eller helägt bo-
lag.

2.6 Region Jönköpings län eller helägt bolag upphandlar en byggentreprenad för tågdepå och 
järnvägsinfrastruktur på fastigheten samt anslutning mot statliga järnvägsnätet. När depån 
är färdigbyggd kommer Region Jönköpings län eller helägt bolag att förvalta depån. 

Upphandling av underhåll

2.7 Depån erbjuds till trafikföretaget på konkurrensneutrala villkor i samband med upphand-
ling av underhåll av Krösatågen. Depån hyrs ut till trafikföretaget för en period motsva-
rande avtalstiden i trafikavtalet. Vid efterföljande nya upphandlingar av underhåll på Kör-
satågen erbjuds depån till trafikföretaget på överensstämmande sätt.  

Inflytande

2.8 Vid sidan om Region Jönköpings län har Länstrafiken Kronoberg som har fordon i depån 
inflytande över depån utifrån följande principer:

 Initial utformning av depån ska Huvudmännen vara överens om. Större ombyggnatio-
ner eller tillbyggnationer av depån liksom andra större investeringar ska Huvudmän-
nen också vara överens om innan de genomförs.

Ekonomi

2.9 För depån gäller följande principer:

 Region Jönköpings län ordnar finansiering för alla kostnader kopplade till etableringen 
av depån.

 Region Jönköpings län eller helägt bolag driver och förvaltar depån utifrån ett ekono-
miskt långsiktigt hållbart sätt och självkostnadsprincipen. Huvudmännen överenskom-
mer i kommande avtal om principer för hyressättning för tågdepån.

 Huvudmän som underhåller sina fordon i depån i Nässjö har ett övergripande ansvar 
för depåns kostnader och bär sitt ansvar i förhållande till sin trafikvolym i Krösatågen. 
Ansvaret realiseras genom att respektive Huvudman betalar sin andel av hyran anting-
en direkt till Region Jönköpings län eller helägt bolag, alternativt indirekt genom att 
vid var tid befintlig trafikföretag betalar hyra för depån varefter trafikföretaget lägger 
in hyreskostnaden i den ersättning trafikföretaget erhåller för trafiken.  
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 Depåns ekonomi är öppen och transparent för övriga Huvudmän som har rätt till insyn 
i allt ekonomiskt material hänförligt till depån. 

Vakans

2.10 Även om Region Jönköpings län eller helägt bolag är formell fastighetsägare, bär Huvud-
männen ett gemensamt ansvar för vakansrisken vid depån. Huvudmännens andel av ris-
ken motsvarar Huvudmännens andel av trafikvolymen i Krösatågstrafiken. Vakansansva-
ret formaliseras i en vakansgaranti mellan Region Jönköpings län eller helägt bolag och 
Länstrafiken Kronoberg. 

Kommande avtal

2.11 Etableringen, förvaltningen och Huvudmännens ansvar för depån regleras i ett kommande 
civilrättsligt bindande avtal. Genom det kommande avtalet påtar sig Huvudmännen juri-
diskt bindande åtaganden kring den depån. Ekonomiska åtaganden avseende depån upp-
kommer ej genom punkt 2.2 - 2.13 i detta dokument. Det kommande avtalet följer fastig-
hetens arrendetid.

2.12 När arrendetiden är känd skrivs ett tilläggsavtal avseende tidsavgränsning till detta avtal.

Arrendets upphörande

2.13 Inför eventuellt upphörande av arrendet ska eventuella kostnader i avveckling av depån 
fördelas mellan Huvudmännen enligt medelvärde av sin trafikvolym i Krösatågen under 
de 10 senaste åren. 

3 ÖVERENSKOMMELSE

3.1 Mot bakgrund av avsiktsförklaringen ovan överenskommer Huvudmännen att i ett tidigt 
skede säkra tillgång till lämplig fastighet. Det sker genom att Region Jönköpings län eller 
helägt bolag så snart som möjligt efter utvärdering av de alternativa fastigheter som är 
tillgängliga slutförhandlar och förvärvar/arrenderar fastigheten. 

______________________________

Denna avsiktsförklaring och överenskommelse, som består av three(3) sidor har upprättats i två (2) 
exemplar av vilka Huvudmännen tagit var sitt.

____________, den __ 2020 ____________, den __ 2020
REGION JÖNKÖPINGS LÄN GENOM REGION KRONOBERG GENOM 
 JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG 

_________________________________ _____________________________________



Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden

Mötesdatum: 2020-03-04

§ 19 Avsiktsförklaring om depå, samt 
överenskommelse om fastighetsförvärv 
och arrende (20RGK433)

Beslut
Trafiknämnden beslutar enligt följande:

1. Trafiknämnden överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut.
2. Trafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att till regionstyrelsen ta fram 
preliminära kostnader för ny tågdepå.
3. Trafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att ta fram kostnader för eventuell 
marksanering.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Sammanfattning
Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne (Skånetrafiken), 
Region Kalmar (Kalmar Länstrafik) Region Blekinge (Blekingetrafiken) och Region 
Halland (Hallandstrafiken).

I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny 
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region 
Kronoberg. Depån bör lokaliseras till Nässjö.

Huvudmännen föreslås godkänna avsiktsförklaring om tågdepån och överenskommelse 
om fastighetsförvärv/arrende. Finansiering ryms inom ramen för Trafiknämndens 
budget 2020 och föreslås beredas vidare inom ramen för budget 2021 med flerårsplan.

I den efterföljande diskussionen föreslås följande beslutspunkter:
1. Trafiknämnden överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut.
2. Trafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att till regionstyrelsen ta fram 
preliminära kostnader för ny tågdepå.
3. Trafiknämnden uppdrar åt trafikdirektören att ta fram kostnader för eventuell 
marksanering.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen godkänna avsiktsförklaring om tågdepå och 
överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende.

Etableringen av ny tågdepå ryms inom ramen för Trafiknämndens budget 2020 med 
flerårsplan.



Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden

Mötesdatum: 2020-03-04

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut TN Avsiktförklaring avseende depå i Nässjö
 Avsiktsförklaring depå

Paragrafen är justerad



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 146-149

Tid: 2020-08-12 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 148

Överenskommelse avseende ökad nationell testning 
för covid-19, 2020
Diarienummer: RJL 2020/1455

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta att 

 Egenavgift för serologisk provtagning avseende covid-19 ska vara 
200 kronor.

Sammanfattning 
SKR har gett ut en rekommendation om nivå på egenavgift för serologisk 
provtagning avseende covid-19. Region Jönköpings län föreslås följa denna 
rekommendation.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-03 
 Ordförandebeslut daterat 2020-06-17
 Överenskommelse om ökad testning samt meddelande från styrelsen 

i SKR om överenskommelsen.

Beslutsgång
Arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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2020-08-03 RJL 2020/1455

Regionfullmäktige

Egenavgift vid serologisk testning 
avseende Covid-19
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 Egenavgift för serologisk provtagning avseende covid-19 ska vara 
200 kronor.

Sammanfattning
SKR har gett ut en rekommendation om nivå på egenavgift för serologisk 
provtagning avseende covid-19. Region Jönköpings län föreslås följa denna 
rekommendation.

Information i ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förhandlat fram en 
överenskommelse om Ökad nationell testning för covid-19 (bilaga). När det gäller 
serologisk testning har SKR gett ut en rekommendation om nivå på egenavgift för 
denna. För att som region kunna införa denna egenavgift krävs beslut i 
regionfullmäktige såvida inte denna avgiftsform/avgiftsnivå redan finns i de 
tidigare beslutade avgifterna.

Utifrån att egenavgiften kunde behöva tillämpas tidigare än regionfullmäktiges 
beslut kunnat tas tillämpades möjligheten till ordförandebeslut i juni 2020. 
Ordförandebeslutet villkorades med att gälla till dess att regionfullmäktiges beslut 
vinner laga kraft. 

Ordförandebeslutet, liksom detta förslag, grundar sig på den nationella 
överenskommelsen och SKR:s rekommendation om 200 kronor i egenavgift för 
provtagningen. Den serologiska provtagningen är inte en del av det ordinarie 
hälso- och sjukvårdsuppdraget och egenavgiften är inte en del av 
högkostnadsskyddet. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-03 
 Ordförandebeslut daterat 2020-06-17
 Överenskommelse om ökad testning samt meddelande från styrelsen i 

SKR om överenskommelsen.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör



 

Ordförandebeslut i enlighet med delegationsordning Regionstyrelsen

Datum

2020-06-17
Ärendetyp

RS 3.1

Diarienummer

RJL 2020/683

Ärendemening
Egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19
Skäl för beslutet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förhandlat fram en 
överenskommelse om Ökad nationell testning för covid-19 (bilaga). När det gäller 
serologisk testning har SKR gett ut en rekommendation om nivå på egenavgift för denna. 
För att som region kunna införa denna egenavgift krävs beslut i regionfullmäktige såvida 
inte denna avgiftsform/avgiftsnivå redan finns i de tidigare beslutade avgifterna.

För Region Jönköpings läns del kommer egenavgift för serologisk testning för covid-19 
att behöva tillämpas inom kort. Då inget regionfullmäktigesammanträde finns planerat 
före sommaren tillämpas möjligheten till ordförandebeslut. Ordförandebeslutet baserar 
sig på den nationella överenskommelsen och SKR:s rekommendation om 200 kronor i 
egenavgift för provtagningen. Den serologiska provtagningen är inte en del av det 
ordinarie hälso- och sjukvårdsuppdraget och egenavgiften är inte en del av 
högkostnadsskyddet. 

Vid regionfullmäktiges sammanträde 25 augusti 2020 kommer ärendet att tas upp för 
beslut där, ordförandebeslutet gäller därför fram till dess regionfullmäktiges beslut 
vinner laga kraft.

Beslut
- Egenavgift för serologisk provtagning avseende covid-19 ska vara 200 kronor.
- Detta beslut gäller från och med 2020-06-17 och som längst till och med att 

regionfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande
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 Regionstyrelserna 
 

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse avseende 

ökad nationell testning för covid-19, 2020 
 
Ärendenr: 20/00931 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 11 
juni 2020 beslutat  
 
att godkänna bifogat förslag till överenskommelse mellan staten och SKR om ökad 
nationell testning för covid-19, 2020 
 
att godkänna bifogat förslag till rekommendation avseende egenavgift vid serologisk 
testning avseende covid-19, samt 

att anse båda besluten omedelbart justerade för skyndsam kommunikation till 
medlemmarna 

 

Bakgrund 

Sverige behöver på nationell nivå utöka testning avseende covid-19 som en del i 
arbetet med att stoppa smittspridningen i landet. Strategin för testningen måste 
anpassas efter regionernas förutsättningar och fas i pandemin.  
 
Den nationella strategin för testning avseende covid-19 har varit svår att 
implementera bland annat p.g.a. oklarheter kring finansiering och ansvar. För att 
minska dessa oklarheter har en överenskommelse förhandlats fram mellan regeringen 
och SKR som tydliggör så väl finansiella förutsättningar som regionernas och statens 
respektive åtaganden för testning avseende covid-19 under 2020.  
 
En förutsättning för överenskommelsen är att SKR fastställer en rekommendation 
avseende egenavgift vid serologisk provtagning, ett godkännande av 
överenskommelsen är alltså avhängigt ett godkännande av rekommendationen.  
 
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 
Rekommendation avseende egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19 
framgår av bilaga 2. 
 

mailto:info@skl.se
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Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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 Ökad nationell testning för covid-
19, 2020 

______________________________ 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
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1. Ökad testning för covid-19 i Sverige  

Folkhälsomyndigheten (FOHM) beskriver det pandemiska förloppet 
utifrån tre faser, en tidig fas med ett fåtal fall, en pandemisk fas med ett 
stort antal fall samt en sen pandemisk fas där antalet fall successivt 
minskar. Olika regioner kan vid samma tidpunkt befinna sig i olika faser 
och en region som nått sen pandemisk fas kan återigen hamna i en 
pandemisk fas, vilket kallas för en andra våg.  
 
 

 
 
Åtgärderna under de olika faserna ser olika ut och har olika syfte. De 
åtgärder som sätts in i tidig fas respektive sen pandemisk fas syftar till 
att stoppa smittspridningen. I dessa faser är målet att hitta alla smittade 
varför en omfattande testning och smittspårning är central. I den 
pandemiska fasen syftar åtgärderna till att begränsa smittans effekter 
och strategin för testningen anpassas utifrån förutsättningarna. 
 
När det gäller covid-19 ser smittspridningen olika ut i olika delar av 
landet varför det krävs flexibilitet och regional anpassning av hur 
testningsarbetet bedrivs och bör bedrivas fortsättningsvis. 
 
Enligt FOHM:s bedömning tyder mycket på att flera regioner nu är på 
väg över i sen pandemisk fas. I denna fas är myndighetens 
rekommendation att testningen för påvisande av aktiv infektion (PCR-
test) bör breddas. Positivt provsvar föranleder individuellt utformade 
förhållningsregler. Positivt svar föranleder även smittspårning..  
 
I nuläget finns det begränsat med kunskap om immunitet mot det nya 
coronaviruset, SARS CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19. Det är 
fortfarande inte klarlagt hur väl antikroppar skyddar mot 
återkommande infektioner samt hur länge ett sådant skydd varar. Det 
är också oklart i vilken utsträckning alla som haft sjukdomen utvecklar 
antikroppar och vilka skillnader som finns i olika åldersgrupper. Det 
finns dock tillräckligt med vetenskapliga studier som påvisar att 
förekomsten av antikroppar sannolikt skyddar mot ny infektion under 
en period.  
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Storskalig serologisk testning för covid-19, för stora delar av Sveriges 
befolkning, möjliggör förnyade bedömningar kring åtgärder mot 
smittspridning och ger en viktig överblick över utbrottets utveckling 
över tid.  

2. Inriktning och åtaganden 

Gemensam inriktning 

Sverige behöver en utökad testning avseende covid-19 som en del i 
arbetet med att stoppa smittspridningen i landet.  
 
Regioner i den sena pandemiska fasen ska kunna erbjuda kostnadsfri 
PCR-testning till personer som enligt någon form av medicinsk 
bedömning har symptom på covid-19. En sådan bedömning behöver 
inte innebära ett läkarbesök utan kan till exempel utgöras av en digital 
kontakt eller annan lösning för att underlätta och påskynda 
hanteringen i hälso- och sjukvården så att onödiga flaskhalsar inte 
skapas.  
 
När det gäller personal eller enskilda som mottar insatser i 
äldreomsorg i form av hemtjänst eller särskila boendeformer enligt 
socialtjänstlagens 5 kap. 5 § eller 7 § och bostäder med särskild service 
för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, ska PCR-testningen erbjudas enligt FOHM:s rekommendationer 
oavsett fas i pandemin. 
 
Den som får ett positivt svar på PCR-test ska få individuellt utformade 
förhållningsregler, information om egenvård och om när hen ska söka 
förnyad kontakt med sjukvården samt lämna de uppgifter som behövs 
för att smittspårning ska kunna bedrivas. 
 
I sen pandemisk fas utökas åter smittspårning i de fall personer testats 
positivt för aktiv infektion av covid-19 så att de som eventuellt utsatts 
för smitta kan informeras och eventuellt testas så snabbt som möjligt.  
 
Parallellt med testning av aktiv infektion med PCR bygger regionerna 
upp kapacitet för serologisk testning utifrån de rekommendationer 
FoHM lämnar för att säkerställa kvalitet och säkerhet i testningen. En 
avsikt med den serologiska testningen är att kartlägga smittspridningen 
i landet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga 
verksamheter för testning av personal. Sådan testning ska därför vara 
avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, 
brukare i särskilt boende och hemtjänst. Serologisk testning erbjuds 
övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift. SKR kommer utfärda  
en rekommendation till regionerna att sätta denna egenavgift till 200 
kronor mot bakgrund av den statliga subventionen av testningen.   
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Ansvarsfördelning 

Statens och regionernas åtaganden som framgår av nedan förutsätter 
att riksdagen ställer medlen till regeringens förfogande. 
 
Staten åtar sig att  
-Ta kostnaderna för alla PCR-test som regionerna utför, eller som utförs 
på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, på personer 
som har symptom på covid-19 oavsett fas i pandemin. Detta åtagande 
innebär att provtagning kan genomföras  brett mot ekonomisk 
ersättning på regionernas uppdrag och att regionerna kan använda 
resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården, t.ex. 
företagshälsovård eller andra privata aktörer för att utföra provtagning. 
Regionen kan också använda resurser som FOHM säkerställt på 
nationell nivå. Åtagandet gäller för all PCR-provtagning som utförts från 
och med 1 juni 2020. 
-Ta kostnader för PCR-testning när det gäller personal och enskilda 
inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt 
SoL och LSS som ska erbjudas PCR-testning enligt FOHM:s 
rekommendationer oavsett fas i pandemin.  
-Avsätta en miljard kronor för att stärka regionernas arbete med 
smittspårning och utbrottshantering.  
-Ersätta regionerna för serologisk testning. 
-Via FOHM säkerställa tillgången till en nationell analyskapacitet som 
regionerna kan nyttja som underleverantörer både avseende PCR- och 
serologisk testning.  
 
Regionerna åtar sig att 
-Löpande föra dialog med FoHM om vilken pandemisk fas regionen 
befinner sig i.  
-I de fall regionen befinner sig i pandemisk fas utföra bred testning i 
enlighet med FOHM:s rekommendationer för denna fas.  
-När det gäller personal och enkilda inom hemtjänst och särskilda 
boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS erbjuda PCR-
testningen enligt FOHM:s rekommendationer oavsett fas i pandemin. 
-I de fall regionen befinner sig i tidig eller sen pandemisk fas utöka PCR-
testningen till en sådan grad att personer som enligt någon form av 
medicinsk bedömning ska testas för covid-19 kan erbjudas avgiftsfri 
testning.  
-Under tidig och sen pandemisk fas utöka smittspårningen i de fall 
personer testats positivt för covid-19 genom PCR-test. Smittspårningen 
ska genomföras så skyndsamt som möjligt vid positivt resultat i 
enlighet med smittskyddslagen. 
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-Stärka kapaciteten för serologisk testning och utöka den serologiska 
testningen för att bidra till att kartlägga smittspridning, stärka 
smittskyddet inom vård och omsorg samt erbjuda befolkningen 
testning utifrån den kapacitet som kan tillgänliggöras.  
-Ge FOHM tillgång till data i syfte att genomföra kartläggning och analys 
av smittspridning.   
 
Regionernas åtagande avseende serologisk testning är avhängigt 
uppbyggnad av nationell analyskapacitet via FOHM samt att regionerna 
kan nyttja privata laboratorier som underleverantörer. 
 

Rapportering 

Regionerna ska veckovis rapportera till FOHM hur många PCR-tester 
som genomförts, hur många serologiska tester som genomförts 
uppdelat på avgiftsbelagda respektive ej avgiftsbelagda tester, till vilken 
egenavgift regionen har utfört den serologiska testningen, utfallet av 
samtliga tester samt vilken sammantagen kapacitet som regionerna har 
för respektive testtyp. Regionerna ska också i nära dialog med FOHM 
säkerställa att arbetet kan följas över tid.  
 
Vårdgivare som utför testning på regionens uppdrag ska rapportera 
enligt ovan till regionen för att möjliggöra regoinens rapportskyldighet 
till FoHM. Vårdgivare som inte rapporterar enligt ovan kan inte ta del 
av de medel som avsatts.  

3. Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen 

Finansiella medel för PCR-tester och serologiska tester 

Regeringen avsätter ytterligare medel för att finansiera utökad PCR-
testning och serologisk testning för att möjliggöra ett utnyttjande av 
befintlig kapacitet samt för att möjliggöra testning utifrån behoven i 
landet. Statens åtagande omfattar hela testkedjan inklusive bl.a. 
beställarfunktion, logistik och laboratorieanalys.  
 
En första utbetalning, ett s.k. startbidrag, på 200 000 000 kronor sker 
till regionerna utifrån den befolkningsmängd som Statistiska 
Centralbyrån senast fastställt, under förutsättning att riksdagen ställer 
medlen till regeringens förfogande. Startbidraget syftar till att 
säkerställa att erfoderlig logistik etableras och att provtagningen 
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skyndsamt ska utökas. Medlen får också användas till information 
avseende testning.  
 
Staten kommer ersätta regionerna med ett schablonbelopp per PCR- 
test respektive serologiskt test under hela överenskommelseperioden. 
Schablonbeloppet för PCR-test uppgår till 1400 kronor per test och för 
serologitest uppgår schablonbeloppet till 750 kronor per test. Om en 
region tar ut en egenavgift som överstiger 200 kronor per serologiskt 
test kommer schablonbeloppet minskas med motsvarande övestigande 
belopp. Ersättningen utbetalas månadsvis från och med den 31 juli 
2020 med en sista slutreglering den 31 januari 2021 för kvarvarande 
ersättning avseende 2020.   
 
I de fall verksamhet inom ramen för denna överenskommelse bedrivs i 
den kommunala hälso- och sjukvården ska kommunerna via regionerna 
få ta del av finansiering för denna verksamhet.  

Finansiella medel för smittspårning och utbrottshantering 

Regeringen avsätter även en miljard kronor för smittspårning och 
utbrottshantering för 2020. Dessa medel tilldelas regionerna i två delar. 
Den första delen om 500 miljoner kronor tilldelas regionerna utifrån 
den befolkningsmängd som Statistiska Centralbyrån senast fastställt. 
Den resterande delen fördelas till regionerna mot slutet av året 
fördelade utifrån antal utförda PCR-tester mellan 1 juni 2020 och 30 
november 2020.   

4. Statliga insatser för att underlätta testningen i regionerna  

För att öka förutsättningarna för regionerna i detta arbete har 
regeringen beslutat om ett uppdrag till FoHM (S2020/05026/FS). I 
uppdraget till FoHM ingår bl.a. att i nära samråd regionerna skyndsamt 
säkerställa adekvata flödeskedjor för PCR-testning och storskalig 
serologisk testning för covid-19 i hela landet. Myndigheten ska också på 
nationell nivå säkerställa att alla behövliga strukturer för testning och 
testningens följder finns på plats i närtid, i samarbete med regionerna, 
länsstyrelserna och andra aktörer som behövs för genomförandet. I 
uppdraget ingår vidare att tillhandahålla en nationell funktion i form av 
ett utbrottsteam som vid behov kan stödja regionerna i 
smittspårningen och utredningen av positiva fall av covid-19 och i nära 
samarbete med regionernas smittskydd, ska myndigheten i enlighet 
med beslutat uppdrag ansvara för information till allmänheten om 
testning för covid-19.  



   
 

8 

  
Regeringen har också beslutat ett uppdrag till länsstyrelserna 
(S2020/05027/FS) i vilket det ingår att i samråd med FoHM och på 
regionernas initiativ bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten 
för och vid utförandet av serologisk testning och PCR-testning för 
covid-19 inom sina respektive geografiska områden. 
 

5. Godkännande av överenskommelsen 

 
För staten genom   För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet  Regioner 
   
Stockholm den xx juni 2020 Stockholm den xx juni 2020 
 
 
 
Tobias Lundin Gerdås  Staffan Isling 
Statssekreterare  Verkställande direktör 
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Rekommendation om gemensam egenavgift vid 
serologisk testning avseende covid-19 

 

Bakgrund 

Regeringen och SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa 
tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19. 
Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning avseende pågående sjukdom med 
PCR-analys men avser också serologisk testning som detekterar antikroppar som 
tecken på genomgången sjukdom.  

I nuläget finns det begränsat med kunskap om immunitet mot det nya coronaviruset, 
SARS CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19. Det är fortfarande inte klarlagt hur 
väl antikroppar skyddar mot återkommande infektioner samt hur länge ett sådant 
skydd varar. Det är också oklart i vilken utsträckning alla som haft sjukdomen 
utvecklar antikroppar och vilka skillnader som finns i olika åldersgrupper. Det finns 
dock tillräckligt med vetenskapliga studier som påvisar att förekomsten av antikroppar 
sannolikt skyddar mot ny infektion under en period. Ny kunskap tillkommer löpande. 

Bred serologisk testningen nyttjas för att kartlägga smittspridningen i landet och 
därmed utgöra kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrottet. 
Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av 
personal och brukare, till exempel inom äldreomsorgen. Folkhälsomyndigheten har 
tagit fram kunskapsunderlag för att säkerställa kvaliteten och säkerheten i testningen. 
Dessa bör ligga till grund vid etablering av serologisk testning i regionerna. 
Tillkommande kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten avseende serologisk 
testning och tolkning av resultat på individnivå, bör också utgöra grund när serologisk 
testning för enskilda etableras.  

 

Överenskommelsens innehåll  
Överenskommelsen mellan regeringen och SKR stipulerar att ”Parallellt med testning 
av aktiv infektion med PCR bygger regionerna upp kapacitet för serologisk testning 
utifrån de rekommendationer Folkhälsomyndigheten lämnar för att säkerställa kvalitet 
och säkerhet i testningen. En avsikt med den serologiska testningen är att kartlägga 
smittspridningen i landet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga 
verksamheter för testning av personal. Sådan testning ska därför vara avgiftsfri för 

mailto:info@skl.se
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hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och 
hemtjänst.”   
Överenskommelsen stipulerar vidare att serologisk testning erbjuds övrig befolkning 
mot erläggande av en egenavgift. Skrivningen avseende egenavgift innebär att 
serologisk provtagning av enskilda inte är att betrakta som en åtgärd som ingår  i det 
ordinarie sjukvårdsuppdraget och normalt inte är att betrakta som kvalificerad hälso- 
och sjukvård. Avgiften ingår mot bakgrund av detta sålunda inte i 
högkostnadsskyddet.  
Region Sörmland har fattat ett beslut med denna inriktning vilket innebär att digitala 
vårdgivare med avtal i Sörmland inte kan fakturera provtagna innevånares 
hemregioner för serologisk provtagning. 
I enlighet med överenskommelsen kommer staten att ersätta regionerna för serologisk 
provtagning med 750kr/taget prov oavsett om provet genererat erläggande av 
egenavgift eller inte.    
Som en förutsättning för överenskommelsen åtar sig SKR att utfärda en 
rekommendation avseende egenavgift för att skapa förutsättningar för en nationell 
enhetlighet.  

 
Rekommendation 
SKR tar fram rekommendationer kring avgifter och kostnadsersättningar som rör den 
enskilde när en sådan rekommendation bedöms kunna vara till gagn för regionerna 
och kommunerna och där det finns behov av en nationell enhetlighet. Digitala 
vårdbesök är ett sådant område. 

SKR utfärdar endast en rekommendation till regionerna för egenavgiftsnivå avseende 
serologisk provtagning vid covid-19. Det är också endast detta SKR förbinder sig till 
genom överenskommelsen med regeringen.  

För att realisera en ny egenavgiftsnivån krävs beslut i regionfullmäktige. Skulle den 
föreslagna egenavgiftsnivån redan finnas angiven i de regionala prislistorna är det 
möjligt att ett regionfullmäktige beslut inte behöver fattas utan att det räcker med att 
tydliggöra att åtgärden serologisk provtagning avseende covid-19 faller in inom ramen 
för en viss befintlig avgiftsnivå.  

SKR förslår en egenavgift motsvarande 200kr. Denna nivå stipuleras i 
överenskommelsen och motiveras med att egenavgiften inte ska utgöra ett hinder för 
den enskilde i att få tillgång till provtagning, den behöver därför hållas förhållandevis 
låg. Samtidigt rekommenderas en egenavgift som inte är del av högkostnadsskyddet 
för att markera att serologisk provtagning inte är del av det ordinarie hälso- och 
sjukvårdsuppdraget. Avgiften rekommenderas också ligga på en förhållandevis låg 
nivå med tanke på den statliga ersättning regionerna kommer att erhålla per taget prov. 
Vid egenavgift över 200kr kommer en avräkning att göras mot den statliga 
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ersättningen som att den totala intäkten för regionen inte kan övergå totalt 950kr/prov 
(statligersättning 750kr + egenavgift 200kr) 

Denna rekommendation är en förutsättning för Överenskommelsen Ökad nationell 
testning för covid-19, 2020, mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
och äger giltighet under samma tidsperiod som överenskommelsen.  

 

 

 



















PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 130-145

Tid: 2020-06-15 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 139

Tillägg till ombyggnad för MR 3-Tesla 
Höglandssjukhuset
Diarienummer: RJL 2020/1330

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen

 Godkänna utökad investeringsbudget för ombyggnad för MR 3-
Tesla på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 
4 200 000 kronor. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-02 för en ombyggnad för MR 3-Tesla 
till en kostnad på maximalt 30 100 000 kronor. Regionfastigheter har efter 
beslutet projekterat fram handlingar för ombyggnaden. Efter inkomna anbud 
görs bedömningen att investeringsbudgeten behöver höjas med 4 200 000 
kronor. 

Beslutsunderlag
 Information 2020-06-15 – Tomas Svärd, regionfastigheter 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M meddelar att Moderaterna återkommer vid styrelsens 
hantering av ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att man beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-06-05 RJL 2020/1330

Regionfullmäktige

Tillägg till ombyggnad för MR 3-Tesla 
på Höglandssjukhuset i Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner utökad investeringsbudget för ombyggnad för MR 3-Tesla på 
Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 4 200 000 kronor.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-02 för en ombyggnad för MR 3-Tesla till en 
kostnad på maximalt 30 100 000 kronor. Regionfastigheter har efter beslutet 
projekterat fram handlingar för ombyggnaden. Efter inkomna anbud görs 
bedömningen att investeringsbudgeten behöver höjas med 4 200 000 kronor.

Information i ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-02 (RJL 2018/1360) för en ombyggnad för 
MR 3-Tesla till en kostnad på maximalt 30 100 000 kronor. Regionfastigheter har 
efter beslutet projekterat fram handlingar för ombyggnaden. Inför projektering 
inhämtades erfarenheter från ombyggnad av MR i Värnamo efter upphandling av 
MR-kamera där. I projektet har anpassning fått göras med: 

 Ett nytt trapphus mellan plan 2, 3, 4 och 5 på grund av krav på 
säkerhetsavstånd till kylutblåsning och på grund av magnetfält kring MR-
kamera.  

 Ett nytt fläktaggregat som tillkommit på grund av att det befintliga 
aggregatet inte klarar kravet på luftomsättning. Nya aggregatet har fått 
placeras i plan 2 där ombyggnadsåtgärder har tillkommit för att klara 
magnetfältet från MR-kamerorna.                    

Fem anbud har inkommit vid anbudsöppning och Regionfastigheters bedömning 
är att kostnaden för ombyggnationen kommer att vara densamma, även om ny 
upphandling skulle göras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2020/1330

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm 
Tf Ekonomidirektör



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 120

Delårsrapport 1 2020 inom nämnd FS ansvarsområden
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 Noterar och lägger delårsrapport 1 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde till handlingarna, samt gör följande 
medskick:

Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att hälso- och 
sjukvården har ställt om helt i regionen och i landet, i syfte att 
erbjuda en patientsäker vård.

Det finns i nuläget en osäkerhet i hur mycket statsbidrag nämnden 
kommer att erhålla, som kan förändra det ekonomiska resultatet för 
nämnden.

Nämnden noterade tidigt i år via månadsrapporter en ekonomisk 
avvikelse och har inlett en dialog med verksamheterna kring 
kostnadsökning. Vi ser positivt på att det under resten av året ser ut 
att få en ekonomi i balans enligt prognosen.

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.

Delårsrapport 1 behandlas som ett informationsärende på nämnden då 
ärendet redan har behandlats i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Delårsrapport april 2020



PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 108-128

Tid: 2020-06-16 kl. 13:00

Plats: Originalet, Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att nämnden lägger delårsrapport 1 2020 för de delar 
som avser nämndens ansvarsområde till handlingarna, samt gör följande 
medskick:

Nämnden har ett pågående arbete med ambitionen att nå hög 
måluppfyllelse och följer detta löpande med månadsrapporter och 
delårsrapporter. Coronapandemin har lett till att hälso- och sjukvården har 
ställt om helt i regionen och i landet, i syfte att erbjuda en patientsäker 
vård.

Det finns i nuläget en osäkerhet i hur mycket statsbidrag nämnden kommer 
att erhålla, som kan förändra det ekonomiska resultatet för nämnden.

Nämnden noterade tidigt i år via månadsrapporter en ekonomisk avvikelse 
och har inlett en dialog med verksamheterna kring kostnadsökning. Vi ser 
positivt på att det under resten av året ser ut att få en ekonomi i balans 
enligt prognosen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2



PROTOKOLL

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 86

Delårsrapport 1, 2020 TIM nämndens ansvarsområde
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut 
Nämnden

 Noterar och lägger delårsrapport 1, 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde till handlingarna.

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.

Delårsrapport 1 behandlas som ett informationsärende på nämnden då 
ärendet redan har behandlats i regionfullmäktige .

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03
 Delårsrapport april 2020

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
1



PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 72-
85
Tid: 2020-06-17 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 80

Delårsrapport 1,  2020 ANA nämndens ansvarsområde
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut 
Nämnden

 Noterar och lägga delårsrapport 1, 2020 för de delar som avser 
nämndens ansvarsområde till handlingarna.

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.

Delårsrapport 1 behandlas som ett informationsärende på nämnden då 
ärendet redan har behandlats av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-09 
 Delårsrapport april 2020

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
1
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Särskild skrivelse angående minskade 
biljettintäkter för Länstrafiken med 
anledning av Covid -19
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö gav vid nämndsammanträdet 2020-05-
19 presidiet i uppdrag att ta fram en skrivelse till regionstyrelsen angående den 
ekonomiska situationen för Länstrafiken.

Sammanfattning
Resandet både inom den allmänna kollektivtrafiken och inom serviceresor har gått 
ner med ca 50%. Nedgången började ta fart på riktigt i mitten av mars i samband 
med Folkhälsomyndighetens utökade rekommendationer och har sedan dess legat 
kvar på ungefär samma nivå. Resandeminskningen i den allmänna 
kollektivtrafiken tillsammans med de åtgärder som är vidtagna ombord på 
bussarna och som beskrivs nedan gör att Länstrafiken tappar cirka 12 miljoner 
kronor i månaden i uteblivna biljettintäkter. Måluppfyllelsen har också minskat 
jämfört med förra året och flertalet av de mål som inte kan uppnås hänvisas till 
pågående Corona-pandemin beroende på minskat resande och påverkan på 
ekonomin.

Bakgrund och vidtagna åtgärder
Nämnden har under våren informerats om de åtgärder Länstrafiken och 
trafikföretagen har vidtagit ombord på bussarna för att skydda chaufförerna. Bl.a. 
har beslut tagits om att hålla framdörren stängd och dialog har förts med 
trafikföretagen om möjligheten att sätta upp plexiglasskivor. Trafikföretagen har 
även i dialog med regionens biträdande smittskyddsläkare fått information om hur 
smittan sprids och hur man skyddar sig på bästa sätt. Den 28 april lägger 
skyddsombudet på Keolis ett skyddsstopp som resulterar i att Arbetsmiljöverket 
beslutar att bussförana ska hållas åtskilda från resenärerna med en avspärrning och 
att ingen försäljning ska ske ombord på fordonen. För att undvika skyddsstopp 
även i regionbusstrafiken meddelar Länstrafiken trafikföretagen som kör 
regionbussarna att man kan spärra av om man anser att en plexiglasskiva inte är 
ett tillräckligt skydd för föraren.
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Ekonomiska konsekvenser
De sammantagna ekonomiska konsekvenserna av resandeminskningen, 
avspärrningarna och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte vistas i 
folksamlingar och undvika kollektivtrafik gör att Länstrafiken tappar cirka 12 
miljoner kronor i månaden i uteblivna biljettintäkter. Samtidigt är 
rekommendationen att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla ordinarie trafik 
för att minska trängsel för de som verkligen har behov av kollektivtrafik och för 
att upprätthålla samhällsservicen. 

Reducering av trafikutbudet
Den 15 juni reduceras trafikutbudet enligt tidigare fastställd plan då Länstrafiken 
går in i den normala sommartidtabellen. Om pandemin fortsätter även efter 
sommaren kan det vara nödvändigt att reducera kollektivtrafikutbudet i länet om 
inte Länstrafiken (TIM nämnden) kompenseras för uteblivna biljettintäkter. 
Konsekvenserna kring detta har ännu inte utretts och TIM nämnden vill redan nu 
föra en dialog med Regionstyrelsen om hur vi ska gå vidare och hantera 
Länstrafikens ekonomiska underskott. Om det ska göras reduceringar i den 
allmänna kollektivtrafiken måste det enligt avtal aviseras till trafikföretagen minst 
tre månader i förväg. Regeringen har aviserat ett tillskott av medel till regionerna 
för att täcka biljettintäktsbortfall. Det är i dagsläget oklart hur stor del av 
tillskottet som kommer att tillfalla Region Jönköpings län.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Marcus Eskdahl 
Ordförande i nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 130-145

Tid: 2020-06-15 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 141

Beslut om bolagsverksamhet 2019 varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet
Diarienummer: RJL 2020/1404

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Bedöma att verksamheten i bolagen Smålands Turism AB, 
Bostadsbyggen AB, TvNo AB och Almi företagspartner Jönköping 
AB som bedrivits under 2019 varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska 
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
bolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för den kommunala befogenheten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05

Beslutsgång
Ordföranden finner att man beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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2020-06-05 RJL 2020/1404

Regionstyrelsen

Beslut om bolagsverksamhet 2019 varit 
förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 bedömer att verksamheten i bolagen Smålands Turism AB, Bostadsbyggen 
AB, TvNo AB och Almi företagspartner Jönköping AB som bedrivits 
under 2019 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska 
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i bolag varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala befogenheten.

Information i ärendet
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens arbetsordning ska 
regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i bolag varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala befogenheten. Om styrelsen skulle finna att så inte är fallet ska 
förslag lämnas till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Bedömningen omfattar de bolag där Region Jönköpings län innehar en betydande 
andel; Smålands Turism AB (50 %), TvNo AB (49 %), Bostadsbyggen AB (50 
%) samt Almi företagspartner Jönköping AB (49 %). Skriftliga underlag för 
bedömningen utgörs av årsredovisning samt revisionsberättelse från respektive 
bolag. 

För alla bolag utom Almi företagspartner Jönköping AB finns fastställda 
ägardirektiv. I ägardirektiven framgår ändamålet för bolaget. För Almi finns 
istället en ägaranvisning där uppdrag och riktlinjer för verksamheten framgår.

En genomgång av årsredovisningarna och revisionsrapporterna visar att bolagen 
bedrivit sin verksamhet utifrån det uppdrag man har vilket innebär att 
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RJL 2020/1404

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för den kommunala befogenheten.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
Tf ekonomidirektör



PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 130-145

Tid: 2020-06-15 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 142

Granskning av årsredovisning 2019
Diarienummer: RJL 2020/814

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas 
granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och 
regionrevisionen

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört en granskning av årsredovisningen för 
2019. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad 
i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. 
Revisionen lämnar två rekommendation med anledning av genomförd 
granskning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-09 
 Granskning av årsredovisning pwc daterad 2020-03-27
 Missiv regionrevisionen daterad 2020-03-27

Yrkande/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm, M, meddelar att Moderaterna återkommer vid 
regionstyrelsens behandling av ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden finner att man beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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Regionstyrelsen

Granskning av årsredovisning 2019
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 årsredovisningen för 2019. 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer avseende god
redovisningssed, med undantag för redovisning av pensionsåtagandet. Revisionen
lämnar två rekommendation med anledning av genomförd granskning.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2020-03-27 överlämnat sin granskning
avseende delårsrapport 2019 och önskar svar från regionstyrelsen senast 25 
augusti. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer
Att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt 
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. 
Sedan 2008 används för den ekonomiska styrningen den så kallade 
fullfonderingsmodellen. Det innebär att redovisningssättet är väl förankrat och att 
all ekonomisk styrning bygger på den modellen. Avsteget från 
redovisningslagstiftningen har sedan 2008 redovisats transparent och följande 
delar finns i årsredovisningen för att redovisa även enligt blandmodellen:

 Finansiella rapporter 
 Balanskravsutredning 
 Jämförelsetal med övriga regioner 

Eftersom den ekonomiska styrningen i budget bygger på fullfonderingsmodellen 
finns inga finansiella mål uppsatta utifrån blandmodellen. Det innebär att den 
ekonomiska analysen i årsredovisning helt bygger på fullfonderingsmodellen. För 
att komplettera den ekonomiska styrningen avser regionstyrelsen att i budget 2021 
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föreslå ett finansiellt mål som utgår från blandmodellens redovisning av 
pensionskostnader och som analyseras i delårsrapport och årsredovisning. För att 
tydligare lyfta fram analysen med utgångspunkt från blandmodellen behövs en 
förändrad struktur i delårsrapport och årsredovisning. 

Region Jönköpings län avvaktar också den utredning regeringen bedömer bör 
göras av redovisning av kommunala pensionsförpliktelser. Redovisningen bör 
utredas vidare med hänsyn till konsekvenserna för den kommunala ekonomin 
samt för balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Att förändra 
Region Jönköpings läns redovisning innan denna utredning är klar, vilken kan 
innebära att fullfondering genomförs i lagen, kan medföra att vi behöver ändra 
flera gånger.

Att per varje balansdag göra en bedömning av hur vida det finns 
nedskrivningsbehov av aktiernas värde i RJL Älghunden AB.
Region Jönköpings län kommer att per varje balansdag bedöma om det finns 
behov att skriva ned aktiernas värde i RJL Älghunden AB. För 2019 bedöms att 
ingen nedskrivning krävs, då RJL Älghunden AB i sitt årsbokslut tar upp hela 
värdet av ägartillskottet i balansräkningen som eget kapital.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-09 
 Granskning av årsredovisning pwc daterad 2020-03-27
 Missiv regionrevisionen daterad 2020-03-27

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfullmäktige
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
Tf ekonomidirektör































PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 130-145

Tid: 2020-06-15 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 143

Revision av stiftelser 2019
Diarienummer: RJL 2020/87

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Tar del av ärendet vid dagens sammanträde, beslut vid 
regionstyrelsens sammanträde. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser. 
Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka13,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
 Årsredovisningar 2019 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor
1
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Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionstyrelsen 

Revision av stiftelser 2019

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

1. överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning till 
Länsstyrelserna årsredovisningar och revisionsberättelse för år 2019

2. lägger revisionsberättelse för Region Jönköpings läns 
stiftelseförvaltning till handlingarna

Sammanfattning 
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser. Det 
samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka13,1 miljoner kronor.

Information i ärendet
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser. Det 
samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka13,1 miljoner kronor. För tre stiftelser 
(Vårdutvecklingsfonden Värnamo sjukhus, Sixten Norheds donationsfond och 
Paul Petersons stiftelse) ska årsredovisning och revisionsberättelse lämnas till 
Länsstyrelsen då stiftelserna förfogar över ett kapital som överstiger 10 
basbelopp.

Stiftelsernas revisorer har 2019-05-09 inkommit med revisionsberättelse för 
2019 års verksamhet. Revisionsberättelserna innehåller inga anmärkningar vad 
avser stiftelsernas förvaltning.

Beslutsunderlag 
 Årsredovisningar 2019

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret, ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Camilla Holm
Tf. Ekonomidirektör
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