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7 Fortsatt budgetarbete RS, digitalisering  
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2022/176 
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Beslutsärenden till regionfullmäktige 
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12 Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 2022/985 

Beslutsärenden för regionstyrelsen 
13 CT till labb 5 i Eksjö 2022/839 
14 SOS Avtal 2022/881 
15 Samordning av kollektivavtal, gällande dubbelt 

OB för viss nattjänstgöring 
2022/882 

16 Hyresavtal Bankeryds vårdcentrum 2022/951 
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21 Val av ombud till Bolagsstämma Jönköpings 
Airport 2022 
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22 Övriga frågor  
   
Kallade 
Ordinarie ledamöter 
Maria Frisk (KD) ordförande 
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) 
 
Adjungerad 
Per Eriksson (C) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör 
Patrick Nzamba, HR-direktör 
Maria Berghem, 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 Hultin (L) 
 
Kim Strand (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Elisabeth Englund (KD) 
Dan Sylvebo (-) 
Nena Stamenkovic (S) 
 
Magnus Bodenäs (BA) 
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Regionrevisionen  
 
 

 
Regionfullmäktige  
 
För beaktande till: 
Regionstyrelsen 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Granskning av årsredovisning 2021  
Regionens revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat regionens 
årsredovisning för år 2021. 
 
Redovisningsrevisionen ska ge revisorerna underlag för att pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Den omfattar granskning av årsredovisning, 
delårsbokslut, intern kontroll samt granskning av olika system och 
redovisningsrutiner. 

I granskningen av årsredovisningen ingår att bedöma om redovisningen är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
avseende god redovisningssed. Vidare ska revisorerna, enligt kommunallagen, 
bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Bedömningen avser såväl de finansiella målen som målen för verksamheten. 
Syftet med granskningen är även att den ska vara ett underlag för revisorernas 
ställningstagande i revisionsberättelsen för år 2021. 
 
Revisionsrapporterna avseende granskning av årsredovisning 2021 samt 
granskning av god ekonomisk hushållning 2021 är bifogade detta missiv. 

Revisorernas bedömning 
Revisorernas övergripande bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med gällande lagstiftning samt rekommendationerna avseende 
god redovisningssed, med följande undantag. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna avviker från lagar och rekommendationer 
vad gäller redovisning av pensionsåtagandet. Årsredovisningen överensstämmer i 
dessa avseenden med regionens styrmodell. En alternativ redovisning av 
pensioner enligt blandmodell finns i årsredovisningen med tillhörande analyser. 
Avvikelsen i balansräkningen avseende pensionsåtagandet uppgår till 4 442 mkr. 
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Årets resultat skulle, vid redovisning enligt Lag om kommunal redovisning 
(KRL), varit knappt 50 miljoner kr lägre.  
Revisorerna delar regionens bedömning att balanskravet för år 2021 är uppfyllt, 
även om nämnden för folkhälsa och sjukvård har överskridit sin budget. 
 
Revisorerna bedömer att redovisat resultat är förenligt med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Målet förutsätter att 
regionens resultat tillsammans med avskrivningskostnader täcker investeringarna 
över tidsperioden 2015-2025. Det finansiella målet är uppfyllt för de inledande sju 
åren av tidsperioden. Målet uppfylls också för det enskilda året 2021.  
 
Revisorerna bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att 
verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för 
verksamheten. Årsredovisningen ger en tydlig bild av måluppfyllelsen för år 2021 
gällande de systemmätetal som anses ingå i bedömningen av god ekonomisk 
hushållning. De verksamhetsmässiga målen för 2021 är delvis uppfyllda. 
 
Revisorernas bedömning är att transparensen och tydligheten i styrmodellen har 
utvecklats och det framgår att åtgärdsplaner ska tas fram vid behov.  
 
Revisorerna delar regionstyrelsens bedömning om att god hushållning uppnås år 
2021, med hänsyn tagen till påverkan av coronapandemin. 
 
Revisorerna konstaterar att 34 % av systemmätetalen är fullt uppfyllda, en ökning 
från föregående år. 66 % av systemmätetalen är uppfyllda eller delvis uppfyllda, 
föregående år var siffran 65 %. De mål som inte är uppfyllda uppgår till 32 %, 
vilket är bättre än föregående år. Det är mätetal inom folkhälsa och sjukvård samt 
verksamhet inom regional utveckling, utbildning och kultur som inte 
måluppfyllelse nås. Mätetal som inte når måluppfyllelse är bland annat 
tillgänglighetmätetal samt publikmått för Smålands musik och teater. 
 

Revisorernas rekommendationer  
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län  
 

• att redovisa pensionsåtaganden i balans- och resultaträkningen enligt 
blandmodellen i enlighet med lag om kommunal redovisning (KRL) 

 
 
Revisorerna avser att följa upp resultatet av granskningen i samband med 
träffar med nämnder och styrelse under granskningsåret 2022. 
 
 
 
 
 
Thomas Werthén  Göte Wahlström 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat regionens 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 

Ja 
  

Resultaträkning Nej 
 

Balansräkning Nej 
 

Kassaflödesanalys Ja 
 

Noter Ja 
 

Driftredovisning Ja 
 

Investeringsredovisning Ja 
 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 
behandlingen av årsredovisningen. Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
regionen, hade påverkat dennes bedömning av regionen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan regioner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär 
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning 
kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av regionstyrelsen 2022-04-05 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-19.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör och redovisningschef.  
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Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 
Resultaträkning 
Resultaträkningen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av regionens årsredovisning har följande väsentliga avvikelser mot 
LKBR och god sed noterats:  

Region Jönköpings län tillämpar redovisning enligt den så kallade fullfonderings-
modellen med motivet att därigenom få en mer rättvisande pensionsredovisning. De 
poster som påverkar resultaträkningen, jämfört med blandmodellen, är verksamhetens 
kostnader, verksamhetens nettokostnader, finansiella kostnader och årets resultat. 
Fullfonderingsmodellen är inte förenlig med LKBR. Lagen anger att blandmodellen skall 
tillämpas.  
 
Årets resultat enligt fullfonderingsmodellen uppgår till 1 274 mnkr. Analysen i 
årsredovisningen har skett utifrån detta resultat. Jämfört med årsbudget innebär årets 
resultat en positiv avvikelse med 644 mnkr.  
 
I årsredovisningen redovisas även resultaträkning, balansräkning, kassaflöde samt 
nyckeltal för blandmodellen. Årets resultat enligt blandmodellen uppgår till 1 224 mnkr. 
 
Balansräkning 
Balansräkningen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av regionens årsredovisning har följande väsentliga avvikelser mot 
LKBR och god sed noterats:  

Balansräkningen avviker från LKBR och god redovisningssed med avseende på 
redovisningen av pensioner då fullfonderingsmodellen tillämpas. I övrigt är vår 
bedömning att balansräkningen i allt väsentligt redovisar regionens tillgångar, 
avsättningar och skulder per balansdagen samt omfattar erforderliga noter. 
 
Avvikelsen i balansräkningen avseende pensionsåtagandet uppgår till 4 442 mnkr. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Det framgår i Not 1 Redovisningsprinciper att all nuvarande leasing klassificeras som 
operationell leasing. Enligt RKR R5 Leasing ska leasingavtal klassificeras som 
finansiella eller operationella beroende på avtalens innebörd. Någon översyn av 
regionens leasingavtal för att säkerställa att det inte finns avtal som ska klassificeras 
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som finansiella har inte skett. Vi rekommenderar en översyn av samtliga leasingavtal 
gällande klassificering.   

Bedömning 
Vi bedömer att regionens räkenskaper1 inte är rättvisande.  

Avvikelse mot lag och god sed har identifierats avseende redovisning av 
pensionsåtagandet. Årsredovisningen överensstämmer i dessa avseenden med 
regionens styrmodell. En alternativ redovisning av pensioner enligt blandmodell finns i 
årsredovisningen med tillhörande analyser. Avvikelsen i balansräkningen avseende 
pensionsåtagandet uppgår till 4 442 mkr. Årets resultat skulle, vid redovisning enligt 
LKBR, varit 50 mnkr lägre. Eftersom felen är materiella och påverkar räkenskaperna i 
väsentlig omfattning, bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och 
därför bör rättas innan de fastställs av fullmäktige. 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 
Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14. 

Bedömning 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. Motivering har lämnats i 
redovisningsprinciperna med hänvisning till LKBR 12 kap. 2 § andra stycket samt RKR 
R16. 

Bedömning 
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att inte kraven enligt LKBR och god redovisningssed uppfylls. 

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 1-118.  

 

 
1 Med räkenskaper menar regionens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Bedömning 
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1-118 i alla väsentliga avseenden med 
övriga delar i årsredovisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-04-06 
 

    
___________________________   
Rebecka Hansson  
Uppdragsledare/ auktoriserad revisor    

 

 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i Jönköpings län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av ramavtal ref. nr RJL 
2017/2260 från 2017-12-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar 
sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge regionens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 
2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

Styrelsens bedömning i årsredovisningen är att Region Jönköpings län har en god 
hushållning 2021, både verksamhetsmässigt och finansiellt. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Regionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 
bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 
 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av regionens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av regionens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av regionstyrelsen 2022-04-05 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-19. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör och redovisningschef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 
Regionfullmäktige har fastställt ett måldokument, Budget med verksamhetsplan 2021 
och flerårsplan för perioden 2022-2023, innehållande 38 mål för en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet samt ett övergripande finansiellt mål.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 
I årsredovisningen redovisas en avstämning mot regionens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Det övergripande finansiella 
målet för god hushållning är att investeringarna över tid ska finansieras med egna 
medel. Nuvarande tidsperiod omfattar åren 2015 – 2025. Utgångspunkten i det 
övergripande finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad över tid ska utgöra 
högst 98% av skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning samt att finansnettot 
på tillgångsförvaltningen ska täcka de finansiella kostnaderna avseende 
pensionsskulden. 

I årsredovisningen görs en avstämning mot regionens finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. Av redovisningen framgår att det övergripande finansiella målet uppfylls. 

Enl Budget: Det övergripande 
finansiella målet innebär att  

Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Investeringarna ska över 
tidsperioden 2015-2025 
egenfinansieras med 100%. 

Verksamhetens resultatet 
före finansnetto år 2021 
tillsammans med årets 
avskrivningar är 636 mnkr 
högre än 
nettoinvesteringarna. 

För periodens sju första år har 
investeringarna fullt ut 
finansierats med egna medel. 
Marginalen är 1 223 mnkr. 
Målet är uppfyllt. 

Verksamhetens nettokostnad 
ska över tid utgöra högst 98% 
av  skatteintäkter, statsbidrag 
och kommunal utjämning.  

Verksamhetens 
nettokostnad år 2021 
uppgår till 94,1% av 
skatteintäkter, statsbidrag 
och kommunal utjämning. 

Sammanlagt för periodens sju 
första år uppgår 
nettokostnaden till 95% av 
skatteintäkter, statsbidrag och 
kommunal utjämning.  
Målet är uppfyllt. 

Finansiella intäkter från 
pensionsmedels- och 
rörelsekapitalförvaltningen ska 
täcka finansiella kostnader 
avseende pensionsskulden 

Finansnetto år 2021 är 
positivt med 518 mnkr.  

Sammanlagt för periodens sju 
första år är finansnettot positivt 
med 971 mnkr.  
Målet är uppfyllt. 

 
Mål för verksamheten 
I årsredovisningen redovisas en avstämning mot regionens mål för en ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem 
perspektiv; Medborgare och kund, Process och produktion, Lärande och förnyelse, 
Medarbetare samt Ekonomi. Av redovisningen framgår att 26 av 38 mätetal helt eller 
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delvis uppnår måluppfyllelse vilket är en förbättring med 3 procent jämfört med 
föregående år. 

Totalt har 26 mål (68%) helt eller delvis uppnåtts. 

Värdering Utfall 2021 Andel % Utfall 2020 Andel % 

Antal mätetal som är uppfyllda 13 34 % 12 30 % 

Antal mätetal som är delvis uppfyllda 13 34 % 14 35 % 

Antal mätetal som inte är uppfyllda 12 32 % 14 35 % 

Totalt antal mätetal 38  40 100 % 

 

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 
2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Styrelsens 
bedömning i årsredovisningen är att Region Jönköpings län har en god hushållning 
2021, både verksamhetsmässigt och finansiellt.  
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja  
Det övergripande finansiella 
målet uppfylls. 

 

Verksamhetsmål Delvis  
Utifrån årsredovisningens 
återrapportering framgår att 
68% av 38 systemmätetal är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda 
år 2021. 
 

 

 

 
 

 
2022-04-06 

   

___________________________   
Kerstin Sikander 
Projektledare/Certifierad kommunal revisor 
      
 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i Jönköpings län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av ramavtal ref. nr RJL 
2017/2260 från 2017-12-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar 
sig på hela eller delar av denna rapport. 



Utskriftsdatum: Utskriven av: Lena Strand2022-05-03

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2022-05-10

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.4801 Rättegångsfullmakt - Gemensam upphandling 
hyrpersonal

Victoria Berglund §1/2022

2022-04-01 Västra Götalandsregionen Victoria Berglund

RJL 2022/928 Rättegångsfullmakt RS 4.1.4

Victoria Berglund

2022.4965 Delgivningskvitto Nina Granström §1/2022

2022-04-11 Lantmäteriet Nina Granström

RJL 2022/976 Ledningsrätt för fiber RSV 4.1.1

Nina Granström

2022.5234 Beslut taget i enlighet med vidaredelegation från 
regiondirektör, förordnande tf chefsöverläkare BUP

Micael Edblom §1/2022

2022-04-19 Regionledningskontoret Micael Edblom

RJL 2021/2677 Förordnanden verksamhetschefer och 
sjukvårdsdirektör 2022

RSV 4.2.2

Pernilla Svensson

2022.5526 Delgivningskvitto Nina Granström §2/2022

2022-04-28 Lantmäteriet Nina Granström

RJL 2022/976 Ledningsrätt för fiber ANA 4.1.1

Brigitte Gustafsson

2022.5540 Delgivningskvitto Nina Granström §3/2022

2022-04-28 Jönköpings kommun Miljö- och 
hälsoskyddsnämden

Nina Granström

RJL 2022/1106 Livsmedelskontroll av centralköket, Vården 1, 
Ryhov

ANA 4.1.1

Jennie Ferm

Sidan  1 av 1



 

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2022-05-10 
 

Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
4.2.2 Förordnande av tf tandvårdsdirektör RJL 2022/774 2022-03-23 Jane Ydman 
4.5.2 Möjliggöra att bevattning kan ske med 

dagvatten enligt hållbarhetsprogrammet 
RJL 2022/145 2022-03-30 Jane Ydman 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 67  
 
Årsredovisning samordningsförbunden 2021 
Diarienummer: RJL 2022/742 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet. 
 

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2021 års verksamhet.  

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övrigaförbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen godkänna 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-04-11 RJL 2022/742 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Årsredovisning 2021 och ansvarsfrihet 
för Samordningsförbunden 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet 
 

2. bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet 
 

3. bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 
2021 års verksamhet  

 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till övriga 
förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2021. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår 
att revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2021.  

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

• Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
• Finnvedens Samordningsförbund 
• Höglandets Samordningsförbund 

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



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/742 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
• Årsredovisningar och revisionsberättelser 2021 för de tre 

samordningsförbunden i länet (bifogas).  

Beslut skickas till 
Samordningsförbunden i länet 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



 
 

 Sida 1 
 

 
 

 
      
       

    

 
                     

     
     

 

 

Årsredovisning 
2021  

Dnr 2022:02 / 3 
 

Beslutad av styrelsen 2022-03-23 
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Ordföranden har ordet  
 
 
Livskvalitet och egen försörjning för individen  
– alla kan tillhöra och tillföra. 
 
När jag skriver dessa rader, onsdagen den 9 februari 2022, så gör jag det  
med glädje och tillförsikt inför framtiden. Idag släpps restriktionerna som vi haft att 
förhålla oss till för att dämpa de negativa effekterna av pandemin. Jag hoppas att detta 
innebär att vi alla kan återgå till en mer normal tillvaro där vi kan mötas och uppleva 
saker tillsammans utan skärmar och munskydd emellan.   
 

Trots pandemin och dess utmaningar har förbundsfinansierade verksamheterna fungerat 
väldigt bra under 2021.  I årsredovisningen kan vi se att våra verksamheter har utfört 
sina uppdrag på ett fantastiskt bra sätt och med mycket goda resultat. 150 personer 
deltog i förbundets insatser under 2021, 61 kvinnor och 89 män. Detta är fler än 2020. Av 
de 60 personer som avslutades under 2021 gick 28 till arbete eller studier. Det är ett 
fantastiskt bra resultat! 
 
Förutom att dessa personers livskvalité ökar så kan vi visa på mycket positiva 
socioekonomiska effekter. Vi minskar kostnader för försörjningsstöd och annan offentlig 
försörjning. Vårdkonsumtion minskar när människor kommer i arbete. Läs mer i 
redovisningen, det är glädjande läsning! 
 
Utöver individinsatser arbetar förbundet med strukturinriktade insatser som syftar till att 
stärka och utveckla samverkan mellan huvudmännen. Istället för frukostmöten har vi 
tillsammans med Finnvedens Samordningsförbund haft digitala informationsträffar som 
vi kallar Samverkanskoppen. Intresset har varit stort och så är det också med den 
samverkansutbildning som erbjudits personal i våra olika verksamheter.  
 
Jag vill nu rikta ett stort tack till alla som jobbar i förbundsfinansierade verksamheter. Ni 
gör ett fantastiskt bra arbete för deltagarna! Jag vill även tacka beredningsgruppen och 
styrelsen för ert stora engagemang under året. Sist, men inte minst, vill jag rikta ett stort 
tack till våra medarbetare på kansliet för att ni håller ihop, driver på och utvecklar 
förbundets verksamhet.  
Tack för ordet! 
 
Klas Rydell                                                                                                                                                        
Ordförande     

                                                
”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en 
ständigt levande process som varje dag måste erövras.”     
Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114                    
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. Till 
redovisningen hör två bilagor. 
 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och 
Vaggeryd som medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin 
hjälp har den en beredningsgrupp och ett kansli.  
 
Uppdrag 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning  
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att målgruppen ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning.  
 
På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar 
myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det handlar t ex om 
organisering av samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Förbundet finansieras av staten via Försäkringskassan med hälften av medlen, Region 
Jönköpings län med en fjärdedel och berörda kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de 
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt 
och att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt.  
 
Förbundets vision enligt Verksamhetsplan 2021 är ”Egenförsörjning och livskvalitet för 
individen – alla kan tillhöra och tillföra”. Under året har denna vision kompletterats med 
inriktningar och delmål som presenteras i Verksamhetsplan 2022. 
 
Förbundets verksamhet ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet 
aktivt medverkar till att det övergripande målet för Finsam uppnås. Det är styrelsens 
bedömning att den målsättningen uppfylls. 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 7 902  7 451 7 018 6 916 6 137 

Verksamhetens kostnader 7 466 6 604 8 152 6 774 5 685 

Årets resultat 436 847 – 1 134 142 452 

Soliditet 61 56 32 56 64 

Antal anställda 2 2 2 2 2 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Corona-pandemin har fortsatt påverka hela världen. Förbundet anpassade flera möten med 
styrelse, beredningsgrupp och andra parter så att de helt eller delvis genomfördes digitalt.  
 
Insatsernas arbete med deltagare påverkades mer än förbundets interna arbete. Coacher fick 
lov att träffa deltagare på promenad utomhus, via telefon eller i annan digital form. Detta 
underlättade kontakten med några deltagare och arbetsgivare medan kontakten med och 
stödet till många andra försvårades.  
 
Arbetsgivare påverkades på mycket olika sätt av pandemin. Flera deltagare har även detta år 
kommit ut i praktik och arbete, men antalet har varit betydligt lägre än ett normalt år. 
 
Pandemin har påverkat möjligheterna för målgrupperna i de insatser som förbundet finansierar. I 

förbundets område var sammanlagt 4548 arbetslösa i dec 2021 jmf med 5769 i dec 2020, en 

glädjande minskning. När det gäller långtidsarbetslösheten (mer än 12 månader) så har den bara 

sjunkit marginellt – från 1971 i dec 2020 till 1906 i dec 2021 – vilket är en utmaning. 

 
En viktig intern process har varit framtagandet av nya mål och delmål för förbundet. 
Processen fick skjutas upp flera gånger, men i september genomfördes det planerade mötet 
digitalt. De nya formuleringarna finns i Verksamhetsplan 2022. 
 
Styrelsens beslut om att arbetet i projekt SAMverkan i Södra Vätterbygden (SAMS) med en 
processutvecklare skulle implementeras i form av en långsiktig tjänst som 
verksamhetsutvecklare i förbundet på heltid, har varit mycket lyckat. Förbundets arbete med 
bättre strukturer för samverkan mm har utvecklats och stabiliserats. Se nedan. 
 
Ett resultat av verksamhetsutvecklarens arbete har varit att medlemmarna enats om en helt 
ny, långsiktig basverksamhet. Insatsen kommer igång i början av 2022. Budgeten innebär att 
stor del av det upparbetade kapital som förbundet har kommer att tas tillvara.  

1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Följande personer har ingått i förbundets styrelse under år 2021. 
 

Ordinarie ledamot  Ersättare Utsedd av 

Klas Rydell, ordförande Carina Åberg Försäkringskassan 

Håkan Sandgren, vice ordf Elisabeth Wahlström Region Jönköpings län 

Christer Sjöberg Joakim Dahlström Jönköpings kommun 

Hans Jarstig Nicklas Gustafsson Habo kommun 

Christer Rube Peter Naurén Mullsjö kommun 

Ulf Abrahamsson Kenneth Åberg Vaggeryds kommun 

Maria Engberg Lennart Svanberg Arbetsförmedlingen 

 
Under 2021 har styrelsen mötts vid sju tillfällen, varav en strategidag tillsammans med 
beredningsgruppen i september. De flesta mötena genomfördes digitalt. 
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Styrelsen följde den ekonomiska utvecklingen för förbundet löpande under året. En 
redovisning skedde som vanligt i en Delårsrapport till medlemmarna i augusti.  
 
Förslag till budget kommande år och plan för ytterligare två år tas varje år fram gemensamt 
av styrelse och beredningsgrupp. Dessa presenteras i förslag till verksamhetsplan som skickas 
till medlemmarna för samråd, innan styrelsen fastställer planen på ett offentligt styrelsemöte 
i november. 
 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhetsintegrering och andra 
styrdokument som styrelsen fastställt och följer upp. Uppföljning av hur finansierade insatser 
arbetar sker bl a med hjälp av Försäkringskassans nationella uppföljningssystem SUS (System 
för Uppföljning av Samverkan) och Indikatorer för finansiell samordning (se nedan). 

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Styrelsen följer löpande upp ekonomin i förbundet och tillser att medlen används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Administrationskostnaderna hålls på en låg nivå, bl a genom 
samarbete med Finnvedens Samordningsförbund. Trots att förbundet måste följa samma 
lagar som kommuner och regioner ligger administrativa kostnaderna bara på 10-15% av 
totalbudgeten. Resten används till insatser. 15% av årets utfall gick till strukturinriktat arbete 
och 73% till individinriktade insatser. Största delen av medlen till individinriktade insatserna 
går till insatser som pågått mer än 5 år (Enter, FIA och IT-spåret). 
 
Uppföljning av verksamheten 
I Bilaga 1 görs en sammanfattning av hur förbundet uppfyllt de mål som sattes i 
Verksamhetsplan 2021. Sex av de åtta målen bedöms uppfyllda under året och två bedöms 
delvis uppfyllda.  
 
När man följer upp om en insats är framgångsrik eller inte så är det viktigt att utgå från vilken 
typ av verksamhet det är – förebyggande, förberedande, utredande och/eller 
arbetslivsinriktad. Målen för respektive insats sätts utifrån målgruppen och inriktningen på 
insatsen. Måluppfyllnaden behöver bedömas utifrån respektive insats målsättningar. Så sker i 
Bilaga 2.  
Här följer ändå ett försök att ge en samlad bild av vad som skett med deltagare i insatser som 
förbundet finansierar. 
 
Målgrupper 
Övergripande målgrupp för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder 
(16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig 
försörjning. Prioriterade målgrupper i vårt förbund är unga vuxna (18-29 år) med diffus eller 
komplex problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.  
 
Varje insats har en specifik målgrupp inom ramen för den övergripande målgruppen. Den 
största insatsen som förbundet finansierar, Enter, riktar sig nästan enbart till den prioriterade 
målgruppen unga. Nedan redovisas och analyseras resultatet för alla deltagare under 2021.  
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Total 150 personer deltog i 
finansierade insatserna, varav 61 
kvinnor och 89 män. 83 av dem 
började under året. Vad gäller IT-
spåret redovisas enbart deltagare 
från förbundets område.  
 
Antalet är högre än förra året, då 
pandemin stoppade arbetet i SE-N 
och starten av insatserna ARCH och 
Etableringsskola. 
 
Insatser 
Förbundet arbetar dels strukturinriktat, för att förbättra samverkan kring stödet till 
förbundets målgrupp, dels genom finansiering av individinriktade insatser.  
 

Individinriktade insatser 
I Bilaga 2 finns en presentation av de sju individinriktade insatserna och hur dessa lyckats nå 
de mål som satts upp för dem. Över hälften av de mål som gått att följa upp är uppfyllda trots 
de speciella omständigheter som rått under året.  
 
Uppgifter finns om situationen 
vid avslut under 2021 för 28 
kvinnor och 32 män. 
14 kvinnor och 12 män 
avslutades med anställning, 
vilket är fler än förra året. Även 
avslut till utbildning är positiv, 
eftersom många behöver det för 
att få anställning. Totalt 28 av 
60 avslutades till arbete eller 
studier (några i kombination). 
Det är mer än normalt för 
insatser för dessa målgrupper.  
 
Vanligaste enskilda avslutsorsaken var även denna period sjukdom, vilket innebär fortsatt 
kontakt med vården och (för många) ansökan om ersättning från Försäkringskassan. Fortsatt 
rehabilitering innebär att personen bedöms ha möjlighet att klara arbete men en tid behöver 
fortsatt stöd från Arbetsförmedlingens SIUS-konsulent, arbetsmarknadsenhet på kommunen 
eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 

Deltagare 2021 Kvinnor Män Varav nya
ARCH - Arbetsmarknads 

RehabCoach i Habo 4 17 21
Enter 30 48 35
Etableringsskola i Mullsjö 10 2 12
FIA mé knuff 14 11 8
IT-spåret SV 0 7 0
Projekt SE-N 3 4 7

61 89 83
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Vanligaste ersättningarna för 
deltagare som avslutats under året 
var försörjningsstöd eller 
sjukpenning. Behovet av båda dessa 
inkomster minskade tydligt. Detta är 
naturligt med de former av insatser 
som förbundet finansierar och helt i 
linje med förändringar tidigare år. 
 
Antalet deltagare med aktivitetsstöd 
har minskat kraftigt jämfört med 
tidigare år. Det innebär att antalet 
deltagare med insats från 
Arbetsförmedlingen har minskat. 

Värt att kommentera är också att flera av deltagarna som inte hade offentlig försörjning innan 
insats var UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. De flesta som inte hade behov av 
offentlig försörjning vid avslut hade gått vidare till arbete på del- eller heltid. Vissa av dem 
som började arbeta eller studera hade kvar ersättning i form av sjuk- eller aktivitetsersättning 
på deltid. 
 
Indikatorer för finansiell samordning 
Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) har tillsammans med Örebro Universitet 
tagit fram Indikatorer för finansiell samordning. Syftet är att följa om parterna genom 
förbundens arbete blir bättre på samverkan kring förbundets målgrupp. Verktyget innebär 
analys av 16 indikatorer. Analysen bygger på ett antal enkätfrågor till fem 
respondentgrupper: pågående deltagare, avslutade deltagare, insatspersonal, parternas 
chefsgrupper (t ex beredningsgrupp) och förbundens styrelser. 
 
Mätning genomförs från november varje år till oktober följande år och en nationell analys 
publiceras i januari. Den finns på NNS hemsida nnsfinsam.se. 
 
En analys av svaren visar att deltagare i verksamheter i vårt förbund är mer positiva än 
riksgenomsnittet vad gäller flera frågor: om man får stöd på ett sätt som är till stor nytta, om 
man anser sig stå närmare arbetsmarknaden än innan insatsen och om det finns en planering 
för vad som ska ta vid efter insatsen.  
 
När man analyserar indikatorer (med flera frågor) istället för enstaka frågor så ligger svaren 
från vårt förbund högre än riksgenomsnittet på 8 av de 15 indikatorerna, men utvecklingen 
har stannat av något jämfört med förra året. Mer analys presenteras på förbundets hemsida. 
 
Jämställdhet 
Den indikator som tillkommit senaste året handlar om jämställdhet, mångfald och jämlikhet. 
Där ligger vårt förbund lägre än genomsnittet nationellt, när man jämfört klart positiva svår 
på de olika frågorna, trots att vi har en Handlingsplan för jämställdhetsintegrering sedan flera 
år. Det är ett utvecklingsområde, särskilt hur de finansierade insatserna arbetar med dessa 
frågor. 
 
I bilaga 2 kommenteras jämställdhetsarbetet i respektive projekt. I tabellen ovan syns att det 
är en övervikt av män i projekt ARCH, Enter och IT-spåret medan det är en övervikt kvinnor i 
FIA och Etableringsskolan. 
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Fler kvinnor får anställning med anställningsstöd medan fler män får anställning utan stöd. 
Samtidigt avslutades detta år en större andel av männen på grund av sjukdom. Huruvida 
dessa och andra skillnader mellan könen är naturliga eller omotiverade kommer att 
analyseras mer under året, utifrån respektive insats målgrupp och arbetssätt.  
 
Socioekonomiska effekter 
Vid medlemssamrådet för förbunden i länet i februari 2019 beslutades att förbunden skulle 
pröva att redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Modellen finns bl a beskriven i deras 
årsredovisningar och i bildspel som visades på medlemssamrådet, som finns utlagt på 
förbundens gemensamma hemsida. I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas 
utifrån vissa schabloner: 

- Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10.000kr 

- Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt andra 

ersättningar typ bostadsbidrag är 500kr per person och månad. 

- Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5.700kr/månad (vid 

heltidsarbete med grundlön 19.000kr)  

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10.500kr i 
minskade kostnader och 5.700kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16.200kr per månad. 
Denna effekt jämförs med insatta medel till samordningsförbund eller respektive verksamhet. 
 
Många argument kan ställas mot denna typ av schablonisering. Det finns flera positiva 
effekter som inte mäts (t ex effekter för alla som inte når ända fram till anställning under 
mätperioden) samtidigt som det finns faktorer som anställningsstöd, fortsatt behov av t ex 
sjukersättning på deltid och annat som begränsar vinsten för samhället. Det finns dock 
anledning att tro att de positiva och negativa effekterna till stor del tar ut varandra. 
Kommunernas och regionens ekonomi är inte heller berörda av Arbetsförmedlingens 
kostnader för anställningsstöd. 
 
Ovan redovisas hur många deltagare som avslutats till arbete i vårt förbund. 
I år var det 26 deltagare som avslutades till arbete. Jämfört med om dessa hade fortsatt med 
offentlig försörjning så gör samhället tack vare förbundets insatser en besparing/vinst på 26 
x16.200kr x12mån, totalt 5.054.400kr, under ett år.  
 
Uppföljning och resultat för strukturinriktade insatser 
Förbundet arbetar med flera former av strukturpåverkande insatser, speciellt 
Arenasamverkan, Insatskatalogen och kompetensutveckling. 
 
Att förbundet kunnat arbeta så aktivt med strukturerna för samverkan beror på att tjänsten 
som processutvecklare i projekt SAMverkan i Södra Vätterbygden (SAMS) i januari övergick 
till att bli en heltidstjänst som verksamhetsutvecklare för förbundet och dess parter. Mia 
Alfredsson fick den nya tjänsten, anställd av förbundet men arbetande för alla medlemmar.  
 
En stor del av arbetstiden för verksamhetsutvecklare har under 2021 prioriterats för ansökan 
om medel till och planering av den gemensamma Basverksamheten. Verksamhetsutvecklaren 
har även auskulterat vid flera utbildningar i erfarenheterna i danska forskningen BIP1 och 
SKAPA för att under 2022 själv certifieras och hålla i utbildningar. I december hölls en enklare 

 
1 Beskaeftigelses Indikator Projekt (sysselsättningsindikatorprojektet), dansk forskning om de viktigaste indikatorerna 

när man vill stödja arbetslösa till hållbart arbete 
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utbildning för medarbetarna i Samverkansteam Finnveden i progressionsmätnings-
instrumentet SKAPA.  
 
För att öka samverkanskompetensen har verksamhetsutvecklarna i Södra Vätterbygden och 
Finnvedens samordningsförbund tillsammans skapat och genomfört första omgången av en 
ny samverkansutbildning under året. Utbildningen har erbjudits till personal i de olika 
verksamheterna. Utbildningar inom Supported Employment, Individual Placement and 
Support och Supported Education har också genomförts.   
 
Frukostmöten som förbundet regelbundet genomfört har ersatts av programmet 
Samverkanskoppen. Elva program sändes under året, en kvarts inspiration och information 
till morgonkoppen kaffe/te. Över 1000 personer har tagit del av programmen i 
direktsändning eller inspelat. 
 
Verksamhetsutvecklaren är även katalogadministratör för Insatskatalogen, där verksamheter 
som kan ge stöd till förbundets målgrupp presenteras. Intresset för Insatskatalogen växer hos 
samverkande parter och andra förbund vilket medfört att verksamhetsutvecklaren vid flera 
tillfällen deltagit på samlingar och informerat om Insatskatalogen. Verksamhetsutvecklaren 
hanterar anmälningar i systemet Lex Heller, om samverkan mellan parterna inte fungerar. 
Hon sitter även med i samtliga styrgrupper i de verksamheter som förbundet finansierar 
utom IT-spåret i Eksjö. 
 
Hon har även stöttat de handläggare från kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och rehabkoordinator i vården som mötts regelbundet i Arenasamverkan. Man samråder bl a 
om hur man ska arbeta tillsammans med individer med komplexa behov. Under 2021 möttes 
Arenagrupperna 48 gånger och hade samråd om situationen för 47 kvinnor och 51 män. 
 
Verksamhetsutvecklaren har under året medverkat i utvecklingsgrupp för Indikatorer och 
den länsövergripande arbetsgruppen för BIP.  
 
Förstudie samsjuklighet 
En förstudie genomfördes under våren. Den initierades av Socialförvaltningen i Jönköpings 
kommuns med ett uppdrag att fokusera på hur stödet till ungdomar/unga vuxna i åldern 16–
25 år med missbruksproblematik i kombination med social och/eller psykiatrisk problematik 
kan förbättras.  
 
Förstudien består av en genomgång av kunskapsläget för målgruppen, intervjuer med olika 
verksamheter som kommer i kontakt med målgruppen, en dialog med olika nätverk samt en 
inventering kring tidigare förslag som inte genomförts.  
 
Slutsatserna är att tillräckligt stöd till målgruppen inte ges då de berörda verksamheterna inte 
har tillräcklig samverkan och samsyn, och att lagarna samt de administrativa rutinerna som 
dessa verksamheter har inte är synkroniserade med varandra för att möta behoven.  
Den statliga Samsjuklighetsutredningen la fram ett delbetänkande i november 2021. De 
föreslår att regionen tar över ansvaret för all behandling medan kommunerna har kvar ansvar 
för förebyggande arbete, anhörigstöd mm. Någon ansökan om medel från förbundet är inte 
aktuell närmaste tiden. 
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Annan samverkan och strukturpåverkan 
Förbundet deltar även i andra former av nationell och regional samverkan med fokus på 
utveckling, t ex med Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), 
Nätverket Kust till Kust och de andra förbunden i Jönköpings län.  
 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 436 242kr 
= Balanskravsresultat 436 242kr 
 

1.5. Väsentliga personalförhållanden 
 
Förbundet hade under de första tre månaderna tre anställda på heltid: förbundschef Peter 
Hedfors, verksamhetsutvecklare Mia Alfredsson och förbundssekreterare Jacqueline Petkovic. 
Förbundssekreterarens tjänst upphörde sista mars efter en omorganisation.  
Tjänsterna finansieras delvis genom ett samarbete med Finnvedens Samordningsförbund som 
köpt 35% av tjänsten som förbundschef. 
 

1.6. Förväntad utveckling 
 
Stabiliteten i förbundets finansiering av insatser ökar kraftigt under 2022. Beslut har både 
tagits om att förbundet ska fortsätta finansiera Funktionsnedsatta i arbete (FIA) långsiktigt 
och att en helt ny, långsiktig basverksamhet ska starta. Nackdelen med detta är att 
möjligheterna att pröva helt nya arbetsmetoder med tidsbegränsade projekt minskar, men 
denna utveckling stämmer med önskemål från både genomförda medlemssamråd och från 
parterna i förbundets beredningsgrupp. 
 
Pandemin kommer att fortsätta påverka både förbundets och de finansierade insatsernas 
arbetssätt. Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och sjukskrivningarna fortsätter öka, inte 
minst på grund av psykisk ohälsa i spåren av pandemin. Som vanligt riskerar då förbundets 
målgrupper att drabbas dels för att fler konkurrerar om praktik och anställningar, dels för att 
målgruppen ökar i antal. En sådan utveckling har varit tydlig under 2020-2021. Det är därför 
viktigt att fortsätta utveckla strukturerna för samverkan, gemensamma individinsatser och 
förebyggande verksamhet. 
 
Förbundet har inlett ett samarbete med ESF-kontoret för Småland och Öarna, Regional 
utveckling och de berörda samordningsförbunden. Det finns en stor osäkerhet kring vilka 
möjligheter Arbetsförmedlingen kommer att ha efter sin reformering att remittera deltagare 
till ESF- och andra samverkansprojekt. Om samordningsförbund får en annorlunda roll i 
projekt, kan förbundets kansli behöva kompletteras med nya kompetenser. 
 
Störst påverkan vad gäller förbundets organisation har beslut om hur medlemmarna önskar 
gå vidare efter den översyn som gjordes av förbunden i länet 2020. Frågan kommer att 
diskuteras på ett medlemssamråd i februari 2022. Om beslut tas om en sammanslagning av 
förbund eller om någon kommun vill byta förbund så kommer stort fokus att behöva läggas på 
hur detta ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.  
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2. Resultaträkning 
 

Belopp i kr. 
      

Not Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

     

Verksamhetens intäkter 2 7 348 000 7 901 926 7 451 423 

Verksamhetens kostnader  3 -8 742 900 -7 465 623 -6 604 369 

Resultat   436 303 847 054 

Finansiella intäkter   0 0 

Finansiella kostnader    - 61 0 

Resultat efter finansiella poster   436 242 847 054 

Årets resultat   436 242 847 054 

 
 
 
 

3. Balansräkning 
 

Belopp i kr Not   2021-12-31 2020-12-31 

     

Tillgångar     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 4  327 206 265 517 

Kassa och bank   3 401 012 2 996 996 

Summa omsättningstillgångar   3 728 218 3 262 513 

     

Summa tillgångar   3 728 218 3 262 513 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital     

   Balanserat från föregående år   1 836 467 989 413 

   Årets resultat   436 242 847 054 

   Årets balanserade resultat   2 272 710 1 836 467 

     

Skulder        

   Kortfristiga skulder 5  1 455 508 1 426 046 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   3 728 218 3 262 513 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.     2021-12-31 2020-12-31 

 
    

Årets resultat  
 436 242 847 054 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital     
 

    
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  

 -61 688 55 335 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder  
 29 462 -678 671 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
 

  
 

 
 

  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  

 
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
 

  
 

 
 

  
Årets kassaflöde  

 
404 016 223 718 

Likvida medel vid årets början  
 2 996 996 2 773 278 

Likvida medel vid årets slut  
 3 401 012 2 996 996 

 

5. Driftsredovisning 
 

Belopp i kr 
 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell budget 
jan-dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2020 

Nettokostnad 
 

7 465 684 8 742 900 1 538 357 6 604 369 

Bidrag/Intäkt 
 

7 901 926 7 348 000 553 926 7 451 423 

Resultat  436 242   847 054 

Utgående Eget kapital  2 272 710   1 836 467 

Likvida Medel 
 

3 401 012   2 996 996 

 
Flera finansierade insatser som ingår i Nettokostnad har under året fått lägre kostnader än 
planerat, delvis på grund av corona-pandemin. I avvikelsen ingår även medel till nya projekt, 
som inte tagits tillvara i år. Fokuset har varit nya Basverksamheten, vars kostnader kommer 
2022.  
 
I redovisningsposten Bidrag/Intäkt ingår försäljning av tjänst i form av del av tjänsten som 
förbundschef och kompetensutveckling. Budgeten är en nettobudget. 
 
Likvida medlen vid årsskiftet är alltid stora, då de flesta insatser fakturerar sina kostnader för 
november-december först efter årsskiftet. 
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6. Noter 
 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 
 
 
 

Not 2 Verksamhetens intäkter     

  Not    2021-12-31   2020-12-31 

     

Driftbidrag från staten gm Försäkringskassan  
 

3 674 000 3 340 000 

Driftbidrag från Habo kommun  
 

130 600 118 400 

Driftbidrag från Jönköping kommun  
 

1 479 600 1 345 100 

Driftbidrag från Mullsjö kommun  
 

76 400 70 600 

Driftbidrag från Vaggeryds kommun  
 

150 400 135 900 

Driftbidrag från Region Jönköpings Län                                                 1 837 000 1 670 000 

Försäljning tjänst 6  456 939 554 009 

Övriga ersättningar och intäkter 6  96 995 217 426 

Öres och kronutjämning   
-8 -12 

Summa        7 901 926 7 451 423 
 

    

 
 
Not 3 Verksamhetens kostnader     

  Not  Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Individ- och strukturinriktade insatser         
Enter  2 878 200 2 849 693 2 705 179 

Funktionsnedsatta i arbete (FIA)  605 700 570 000 572 000 

IT-spåret  360 000 400 000 378 150 

Projekt SE-N  571 500 320 188 255 996 

Etableringsstödjare  281 700 302 772 97 258 

Projekt ARCH  630 400 649 859 45 603 

Förstudie samsjuklighet  0 196 623 0 

Efterstöd  0 0 204 708 

Projekt SAMS  0 0 687 363 

Verksamhetsutvecklare 6 780 400 6 783 0 

Tillgängligt nya projekt  1 500 000 0 0 

Projektgemensamt  53 000 46 000 50 423 

Kompetensutveckling 6 200 000 189 171 96 657 

     

  
 

   

  2022-03-28 09:55:43 UTCSignerat 2838757 14 / 33Oneflow ID Sida



 
 

 Sida 15 
 

 
 

Administration Not    

Kansli 6 750 000 1 834 757 1 399 148 

Information  50 000 22 066 24 113 

Styrelse   3 000 0 4 638 

Ekonomihantering  79 000 77 712 83 134 

Totalt           8 742 900 7 465 623 6 604 369 
     

 

 

  

    

Not 4 Fordringar     

         2021-12-31    2020-12-31 

     

Kundfordringar   105 696 203 608 

Skattekonto   74 667 54 739 

Fordran Moms   0 3 133 

Förutbetalda hyror   2 843 2 787 

Övriga interimsfordringar                                      144 000 1 250 

Summa   327 206 265 517 
 
 
 
      

Not 5. Kortfristiga skulder     

      2021-12-31    2020-12-31 

     

Leverantörsskulder (insatskostnader)   947 726 302 362 

Skatteskulder   55 290 94 401 

Moms redovisningskonto  
 19 872 49 671 

Personalskatt  
 33 389 25 323 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter  
 32 303 24 011 

Upplupna semesterlöner        47 852 105 729 

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter   15 035 33 220 

Övriga interimsskulder   304 041 791 329 

Summa   1 455 508 1 426 046 
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Not 6. Kompletterande nettouppgifter jämförda med budget  
 
Ovanstående redovisning har skett utifrån Nationella Rådets mall samt lagstiftning och regler 
i enlighet med not 1. Det innebär att fler uppgifter än i förbundets budget redovisas under 
intäkter. Även kostnaderna redovisas brutto. Både hyres- och lönekostnader för 
verksamhetsutvecklarens tjänst ingår också i bruttoredovisningen för kansliet, trots att det är 
en egen budgetpost. För att göra det möjligt att jämföra kostnaderna med budget för året 
följer här tre kompletterande uppgifter, som inte är del av den formella ekonomiska 
redovisningen.   

 
  Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetsutvecklare  780 400 710 324 0 

Kompetensutveckling netto  200 000 85 528 96 098 

Kansli netto  750 000 680 986 628 272 

 
Kostnaderna ligger alltså inom ramen för respektive budgetpost. 

 
 

7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
Datum 2022-03-23 
Digital signering av samtliga, se nedan 
 
Klas Rydell   Håkan Sandgren 
Ordförande   Vice ordförande 
 
Hans Jarstig   Christer Rube 
Ledamot   Ledamot 

 
Christer Sjöberg  Ulf Abrahamsson 
Ledamot   Ledamot 

 
Maria Engberg 
Ledamot 

 
 
 
Bilagor 
1. Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

2. Individinriktade verksamheter som fått stöd 2021 
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  Bilaga 1 till Årsredovisning 2021 

 
 

Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

 

Åtagande Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Finansiering av verksamheter 
som riktar sig till unga vuxna 
med diffus eller komplex 
problematik och andra som 
ingår i övergripande målgrupp 

Uppfyllt Förbundet har finansierat sex individinriktade 
verksamheter under 2021: Enter, Funktions-
nedsatta i arbete (FIA), IT-spåret, SE-N i Vaggeryd, 
Etableringsskola i Mullsjö och Arbetsmarknads 
Rehab Coach i Habo. 

Individer som fullföljer 
insatser ska uppnå högre grad 
av egen försörjning och / eller 
förbättrad egenupplevd hälsa 
och livskvalitet. 

Uppfyllt Se analys i kapitlet om Individinriktade insatser i 
Årsredovisningen och mer detaljerad information i 
Bilaga 2 

Formulera relevanta delmål 
för förbundet på vägen mot 
visionen 

Uppfyllt Ny inriktning och delmål har tagits fram och finns 
med i Verksamhetsplan 2022 

Tydligare kartlägga hur 
målgruppen ser ut i vårt 
område och vilka behov just 
förbundet bör möta 

Uppfyllt En kartläggning av personer med samsjuklighet har 
gjorts. Behov av förrehabilitering har lett till att en 
ny gemensam basverksamhet startar 2022. 

Öka fokuset på 
förrehabilitering, 
förberedande insatser och 
stegförflyttning 

Uppfyllt Nya basverksamheten blir en långsiktig satsning. 
Förbundet har också ökat kunskapen om danska 
BIP-forskningen och verktyget SKAPA, som mäter 
stegförflyttning. Utbildningar förbereds 2022. 

Undersöka förbundets 
förutsättningar att ansöka om 
och ansvara för ESF-projekt 

Delvis 
uppfyllt 

Förbundet har deltagit aktivt i en förstudie inför 
kommande programperiod och inlett samråd med 
ESF-kontoret och andra förbund om vår roll i 
kommande projekt.  

Öka samverkanskompetensen 
i förbundet och hos 
medlemmarnas anställda 

Uppfyllt Förbundet har fortsatt arbeta med 
kompetensutveckling trots pandemin. Bl a har flera 
program Samverkanskoppen och en ny form av 
samverkansutbildning genomförts.  

Bli bättre på att formulera och 
sprida vilka effekter som 
uppnås genom samverkan 

Delvis 
uppfyllt 

Socioekonomisk analys har gjorts i flera 
sammanhang, bl a i årsredovisningen. En 
kommunikationsplan hur informationen ska 
förbättras under 2022 har antagits. 

 

Sammanfattning: 

Sex av de åtta målen i verksamhetsplanen för 2021 bedöms uppfyllda under året och två 

bedöms delvis uppfyllda. 
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Individinriktade verksamheter som fått förbundets stöd 2021 

Innehållsförteckning 
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2. Funktionsnedsatta i Arbete (FIA) ................................................................................................. 4 
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4. Supported Employment för nyanlända (SE-N) ............................................................................ 9 

5. Etableringsskola i Mullsjö .......................................................................................................... 10 

6. Projekt ARCH (Arbets-RehabCoach i Habo)  .............................................................................. 11 

7. Ny gemensam Basverksamhet .................................................................................................. 13 

 

Sju individinriktade verksamheter har fått medel från förbundet under 2021. Redovisning sker 
könsuppdelad, när det är möjligt, i enlighet med förbundets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. 

Statistik som redovisas om deltagare och resultat nedan är hämtade ur Försäkringskassans SUS 
(System för Uppföljning av Samverkan, www.susam.se) eller Indikatorer för finansiell samordning 
(www.nnsfinsam.se). Viss reservation behöver göras att uppgifterna från SUS kan innehålla fel. 
Försäkringskassan bytte rapportsystem under 2020. Det nya systemet är inte intrimmat än. 

1. Verksamheten Enter 

Ansvar och period 
Enter startade 2012. Verksamheten är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Jönköpings län samt kommunerna i Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. 
Verksamhetsansvar har Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping kommun. Enter har en styrgrupp 
där representanter för alla huvudmän träffas ca 4 gånger per år.  

Målgrupp 
Personer i arbetsför ålder 18-64 år utan anställning, som har behov av insatser från flera av 
förbundets parter, uppbär offentlig försörjning och bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom 
ett år. Prioriterad grupp är personer i åldern 18-29 år, med psykisk ohälsa eller funktionsvariation. 
Boende i Jönköping, Vaggeryd, Habo eller Mullsjö.  

Bemanning 
Ett team med fem medarbetare på heltid från Jönköpings kommun (Arbetsmarknadsavdelningen), 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.  

Metod och aktiviteter 
I Enter arbetar personalen i team för att ta ett gemensamt ansvar för deltagarna. En fördjupad 
kartläggning görs av deltagarens förmågor och resurser. Sedan upprättas en förändringsplan med 
mål som kontinuerligt följs upp tillsammans med deltagaren. Exempel på insatser som erbjuds är 
stödjande och motiverande samtal, samordning av vårdkontakter och för en fungerande vardag, 
studie- och yrkesvägledning, arbetsträning/praktik, friskvårdsaktiviteter och arbetsmarknadskunskap. 

  2022-03-28 09:55:43 UTCSignerat 2838757 18 / 33Oneflow ID Sida

http://www.susam.se/
http://www.nnsfinsam.se/


   

Bilaga 2 till Årsredovisning 2021 

 

Sida 2 (14) 

Enter har ej kunnat ha aktiviteter för deltagarna pga. pandemin. Det mesta av arbetet med deltagare 
har genomförts digitalt. 

Måluppfyllelse 

➢ 40 % av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och på så 

sätt minska behovet av offentlig försörjning. 

16 kvinnor och 20 män avslutades under 2021. Av dem bedömdes 16 ha arbetsförmåga. Av dessa 16 

började 6 kvinnor och 6 män (75%) arbeta och/eller studera vid avslut. Målet är uppnått 2021. 

Totalt har 209 av de 348 som avslutats bedömts ha arbetsförmåga. Av dessa 209 har 56 kvinnor och 

65 män (58%) börjat arbeta eller studera vid avslut. Målet är även uppnått långsiktigt. 

➢ Övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning   

Fler än vanligt har i år avslutats p g a behov av behandling för sjukdom eller missbruk. Dessa får 
sällan ändrad försörjning. 

Senaste året har en deltagare beviljats sjukersättning och sju har fått ny eller förlängd 
aktivitetsersättning. Behovet av försörjningsstöd har minskat för de avslutade. Vissa behöver fortsatt 
försörjningsstöd parallellt med målinriktat stöd via vården eller i avvaktan på beslut om ersättning 

från Försäkringskassan. Målet är uppnått. 

➢ 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har 

förbättrats. 

Sedan 2012 har 132 kvinnor och 119 män besvarat en hälsoenkät vid inskrivning och avslut. 176 av 

dem anger att de har en bättre livskvalitet vid avslut jämfört med innan Enter. 142 deltagare anger i 

en VAS-skala en bättre hälsosituation vid avslut än vid start. Totalt 212 (84%) av de 251 anger att 

man fått en bättre hälsa och/eller livskvalitet under tiden i Enter, vilket är ännu bättre än tidigare 

eftersom alla som avslutades under 2021 upplevde en förbättring inom minst ett område. 16 av dem 

anger en förbättring enligt VAS-skalan, 8 vad gäller sin psykiska hälsa och 15 anger en förbättrad 

livskvalitet. Målet är uppnått. 

➢ 75% av deltagarna ska vid avslut uppleva att de ”har fått stöd på ett sätt som är till stor nytta” 

Årets enkät med uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning besvarades av 16 
deltagare vid avslut. Över 90% svarade positivt på frågan detta år, vilket är lika bra som 2020.  

➢ 85% av deltagarna ska vid avslut uppleva ”att personalen tagit tillvara dina erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter” 

Även på denna fråga svarade över 90% positivt, vilket är nästan lika bra som förra året.  

Båda målen är uppnådda.  

 

”Jag blir hörd, förstådd 

och respekterad. 

Dessutom motiverad.” 

Kvinna 28 år 

 

”Jag har fått möjlighet att hitta min 

funktionsnivå i min egen takt, fått hjälp med 

remisser för utredningar som har gett helt nya 

diagnoser o nya behandlingar som mynnat ut i 

aktivitetsersättning.”                Man 23 år 
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Andra resultat och kommentarer 
Sedan starten 2012 har man arbetat med 188 kvinnor och 202 män plus två 

anonyma som vi saknar närmare uppgifter om.   

76 av kvinnorna och 77 av männen hade bara fullföljt grundskola, 10 kvinnor 

och 13 män inte ens det. De som klarar att fullfölja gymnasiet har större 

möjligheter på arbetsmarknaden.  

En stor majoritet av deltagarna tillhör prioriterade målgruppsåldern 18-29 

år. En något större andel av männen var 20-29 år och något fler kvinnor 35+. Något 

fler män kom till Enter innan de haft offentlig försörjning ett helt år. I den gruppen ingår dock både 

personer som växlat offentlig försörjning med till exempel kort tids arbete och personer som inte 

sökt hjälp regelbundet. 

Under 2021 arbetade Enter med totalt 78 deltagare, varav 30 kvinnor. 14 kvinnor och 21 män skrevs 

in under året. Även detta år tillhörde de flesta 

deltagarna prioriterade gruppen 18-29 år med 

psykisk ohälsa. 66 av de 78 deltagarna kom från 

Jönköping, fem från Habo, fem från Mullsjö och två 

från Vaggeryd.  

16 kvinnor och 20 män avslutades under 2021 

varav 12 påbörjade anställning eller studier. 

Ovanligt många avslutades p g a sjukdom. Det 

bedöms av teamet bero på olika orsaker. Många av 

dem har behov av fortsatt vård och flera har fått 

fram mer underlag till ansökan om ersättning från 

Försäkringskassan. 

Vad gäller försörjning har behovet av sjukpenning och försörjningsstöd minskat medan långvariga 

ersättningar från Försäkringskassan har ökat. Flera 

personer som inte behövt offentlig försörjning 

innan insats har varit UVAS – unga som varken 

arbetar eller studerar. De som klarar sig utan 

försörjning efter avslut gör det tack vare arbete 

eller studier. Utöver de som klarar sig utan 

offentlig försörjning har flera genom aktivitets- 

eller sjukersättning fått en stabilare inkomst.  

Enters personal har olika arbetsgivare med olika 

riktlinjer kopplade till coronapandemin. Teamens 

möten har övergått till digital form, vilket har 

försvårat teamarbetet. Eftersom personalen mestadels arbetar hemifrån träffar man oftast deltagare 

digitalt eller via telefon. Möjligheten att komma ut på arbetsträning/praktik har försvårats p g a ökad 

arbetslöshet, att vissa arbetsgivare inte klarade att ta emot praktikanter eller andra orsaker kopplade 

till pandemin. Detta fördröjer deltagarnas processer för att komma vidare i sin arbetslivsinriktade 

rehabilitering. Trots pandemin och fortsatt hög långtidsarbetslöshet har ändå Enter lyckats nå sitt 

mål mot sysselsättning med goda marginaler.  

De ger mig 

information, ger mig 

verktyg och utrymme 

att lära mig fungera 

bättre. 

Man 25 år 
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Enter har haft ett jämt flöde av ansökningar på verksamheten under året. Vid årsskiftet var 13 

personer anmälda, varav några var på väg att skrivas in. 

Jämställdhet 
Vilka som anmäls till Enter avgörs av remittent. Trots det har inflödet varit jämnt mellan könen 

genom åren, utom senaste två åren då fler män remitterats. Då Enter arbetar utifrån 

deltagarperspektiv har insatserna erbjudits utifrån vars och ens individuella önskemål. I Enters 

kartläggning ställs samma frågor till alla, oavsett kön. I år har flera män fått stöd att våga pröva yrken 

överrepresenterade av kvinnor, såsom personal inom skol- och barnomsorg. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade 3.198 000 kr år 2021, varav 2.878.200kr reserverades i budgeten i 

Verksamhetsplan 2021. Utfallet blev 2.849.693kr. Dessutom bidrar de parter som har personal i 

verksamheten med del av finansieringen, med över 600.000 kr per år.  

2. Funktionsnedsatta i Arbete (FIA)  

Ansvar och period 
Projektet FIA startade 2009. Förbundet har finansierat verksamheten sedan 2013. I styrgruppen för 

FIA ingår Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Funktionsrätt Jönköpings 

län och samordningsförbundet.  

Under 2021 bestämdes att Försäkringskassan tar över rollen som verksamhetsansvariga från år 2022 

och det mycket positiva att förbundet ska fortsätta finansiera verksamheten långsiktigt.  

Målgrupp 
Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning utan anställning, boende i Jönköping, Habo, 

Mullsjö och Vaggeryd. De ska ha en utredd arbetsförmåga på minst 25%. 

Bemanning 
Två arbetscoacher arbetar halvtid hos utföraren Funktionsrätt i Jönköpings län. 

Metod och aktiviteter 
Arbetssättet är bl a inspirerat av motiverande samtal (MI) och metoden Supported Employment (SE):   

- kartläggning av deltagarens resurser och begränsningar, önskningar mm 

- coachning (stödsamtal, hjälp att hantera sin situation bättre) 

- snabb matchning mot lämplig praktik och anställning 

- stöd att hitta konkreta anpassningar och kontakter för att klara praktik och anställning 

- fortsatt tät uppföljning under praktik  

- erbjudande om fortsatt stöd till deltagare som börjat arbeta eller studera  

- FIA-träffar med olika teman, t ex friskvård, Försäkringskassans regler och mindfullness.  

Det var dock inga FIA-träffar under 2021, på grund av pandemin. 

Pandemin har lett till att fler deltagare än vanligt har haft behov av att prata. Dessa samtal har oftast 

fått lov att ske per telefon.  

När den nya basverksamheten startar 2022 så öppnas en möjlighet för personer som önskar komma 

till FIA att få hjälp med förberedande prövning, om behov finns. För dem kan tiden i FIA bli kortare. 

Måluppfyllelse 
Under 2021 deltog 14 kvinnor och 11 män. Av årets nya deltagare har fem kommit via 

rehabkoordinator, en via Försäkringskassan, en via Arbetsförmedlingen och en via försörjningsstöd. 
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➢ 30% av deltagarna ska komma ut i studier eller arbete (vid avslut) och 50% (av de pågående) 

kommer ut i arbetsprövning eller praktik. 

Fem kvinnor och fyra män avslutades under året. Av dem hade tre börjat subventionerat arbete, en 

arbete utan subvention och en började studera. Fem av nio innebär 56%. Dessutom hade tre 

anställningar förberetts under hösten, men Arbetsförmedlingen 

hann inte med sin prövning och beslut om lönebidrag.  

Av de 25 deltagarna har 17 (68%) varit i arbetsprövning eller 

praktik under året. Att så många kommit ut i prövning eller praktik 

under året är mycket positivt under förutsättningarna som varit.  

Målet är uppnått 

➢ 75% av avslutade deltagare ur FIA ska ange klart positiva svar på frågorna ”Har du fått 

stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?” samt ”Har personalen tagit tillvara dina 

erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” 

”Klart positivt” svar innebär ”Till mycket stor del” eller ”Helt och hållet”, alltså orange eller blå färg 

till höger i diagrammen nedan. Svaren nedan kom från avslutade deltagare både 2020 och 2021. 

Svar på första frågan: 83% av samtliga svarade klart positivt, 85% bland kvinnorna. 

 

Svar på andra frågan om erfarenheter, kunskaper och synpunkter: 78% av svarade klart positivt. 

 

Målet är uppnått under 2020-2021 

Vi ser nu på gruppen deltagare som helhet. För att följande statistik ska bli mer intressant redovisas 

hela perioden 2013-2021. 

Under perioden har projektet arbetat med 86 

kvinnor och 49 män. Ovanligt många har 

eftergymnasial utbildning, jämfört med i andra 

verksamheter som förbundet finansierar. Den 

funktionsnedsättning som de har påverkar deras 

möjlighet att få nytt arbete. 

FIA vänder sig till personer i arbetsför ålder. 

Jämfört med andra verksamheter som finansieras 

av förbundet är förhållandevis många 30 år eller 

äldre.  

Jag har fått stöd hur jag ska tänka, 

bromsat mig när jag går för fort 

fram och uppmuntrat mig när jag 

ska pusha vidare.       Man 35 år 
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45 kvinnor och 20 män hade haft offentlig försörjning 2 år eller längre tid vid start.  

Det finns uppgifter om 77 kvinnor och 42 män som 

avslutades under perioden 2013–2021. Av dessa 

avbröt 12 kvinnor och 12 män p g a sjukdom, 

vilket innebär en större andel av männen än av 

kvinnorna. 14 kvinnor och 7 män avslutades till 

fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, t ex med 

stöd av SIUS på Arbetsförmedlingen. 

Större andel av kvinnorna än männen gick vidare 

till anställning. 46 av 119 avslutade innebär 39% 

till arbete eller studier. Det har också hänt att 

deltagare plötsligt upphört att kontakta FIA (avslut 

utan mätning), vilket kan innebära att de påbörjat 

arbete eller annan positiv aktivitet som FIA inte fått kunskap om. Flera deltagare har också fått en av 

FIA förberedd anställning efter överlämnande av ansvaret till Arbetsförmedlingen (Fortsatt rehab 

eller Aktivt arbetssökande i diagrammet). 

Många förändringar har skett vad gäller avslutade deltagares försörjning, varav många syns i 

nedanstående diagram. För kvinnor gäller det särskilt minskat behov av sjukpenning, a-kassa och 

aktivitetsstöd. För männen har antalet med a-kassa 

minskat, medan antalet med sjukersättning och 

aktivitetsstöd har ökat. Antalet som inte längre har 

behov av någon offentlig försörjning har ökat kraftigt. 

Personer som har aktivitetsstöd vid avslut är ofta i en 

praktik som inom begränsad tid kan komma att leda 

till anställning. I systemet syns dock inte hur många 

som får anställning efter avslut. 

Förutom de synliga effekterna i diagrammet har flera 

deltagare börjat arbeta deltid och därmed minskat sitt 

behov av t ex sjuk- eller aktivitetsersättning och 

samtidigt fått en bättre livskvalitet och ekonomi.  

75 kvinnor och 44 män har besvarat samma hälsoenkät vid inskrivning och avslut som deltagare i 

Enter. 63 av dem anger att de har en bättre livskvalitet vid avslut jämfört med innan FIA. 58 deltagare 

anger i en VAS-skala en bättre hälsosituation vid avslut än vid start i FIA. 

Totalt 86 (72%) av de 119 anger att man fått en bättre hälsa och/eller 

livssituation under tiden i FIA, vilket är en samma andel än för ett år 

sedan. 8 av 11 som besvarat enkäten i år har angett att deras hälsa 

och/eller livskvalitet har blivit bättre under tiden de haft kontakt med 

FIA. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade 615.900kr för 2021 varav 605.700kr reserverades i budgeten. Utfallet blev 

570.000kr. 

 

 

Vågar tro på en framtid, vågar 
tro att det finns en plats för mig, 
vågar tro att jag duger och kan.  

Kvinna 28 år 
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3. IT-spåret i Eksjö 

Ansvar och period 
IT-spåret startade som ett projekt 2012. Region Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i 

länet har gemensamt ansvar för verksamheten 2018–2022. Utförare är Campus i12, Eksjö kommun. 

Samråd pågår mellan regionen, länets kommuner och länets samordningsförbund om långsiktiga 

finansieringen.  

Målgrupp 
Unga kvinnor och män, fyllda 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder) och 

stort IT-intresse och boende i Jönköpings län.  

Bemanning 
I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och lärare inom 

fördjupningskurser.  

Metod och aktiviteter 
Ett av syftena med verksamheten är att deltagarna ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till 

arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. 

Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och programmering 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 

- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En period 

ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 

Majoriteten av deltagarna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, p g a skolans 

krav och svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med funktionsnedsättning. 

De deltagare som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark utveckling av självförtroende, 

kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och andra viktiga förutsättningar för att kunna 

klara arbete.  

IT-spåret är inte en utbildning i ordets traditionella betydelse. Visserligen är utbildning en stor del av 

verksamheten, men det är till lika stor del en habiliterande insats där det sociala lärandet är minst 

lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Dessutom ingår praktik och jobbcoachning som del i 

verksamheten. 

Varje deltagare har en egen, avskärmad arbetsplats, som möjliggör studier i avskildhet när 

deltagaren har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är individuell studieplanering, en kurs i 

taget, tydlig struktur, förutsägbarhet och ett fåtal personal och medstuderande. 

De gemensamma lektionerna hålls efter lunch två-tre dagar i veckan. Det gör att deltagarna lättare 

kan klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan anpassas till deltagarnas 

dygnsrytm.  

Under 2021 slutfördes 5 olika gymnasiekurser: Programmering 2, Datorteknik, Dator- och 

nätverksteknik, Nätverksadministration samt Nätverksteknik. Dessutom genomfördes ett 

projektarbete inom webbutveckling. 3 fördjupningskurser slutfördes: C# fördjupning, Webbapp 

development samt Webbprogrammering 1. Kurserna anpassas efter situationen på 

arbetsmarknaden. 
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Det råder fortfarande oklarhet hur IT-spåret ska finansieras från år 2023. Det påverkar de anställda i 

insatsen alltmer. Frågan ska diskuteras på ett extra medlemssamråd i januari 2022. 

Måluppfyllelse 
Sedan starten 2012 har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av de 82 har 39 avbrutit 

studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och bristande intresse. 

Positivt att nämna i sammanhanget är att andelen deltagare som fullföljt utbildningen har ökat de 

senaste åren. Mellan åren 2012 och 2017 var det 46 % som fullföljde utbildningen. Mellan 2018 och 

2021 har andelen som fullföljt ökat till 64 %. Under 2021 har 22 män varit inskrivna. 7 av dem kom 

från Södra Vätterbygden, 14 från kommuner på Höglandet samt 1 från Finnveden. 

➢ Bidragsberoende och utanförskap ska minska hos målgruppen  

➢ Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden ska bli en tillgång på arbetsmarknaden 

➢ Ungdomar ska gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på så sätt 

bidra till samhällsnyttan. 

Verksamhetens möjlighet att påverka uppnåendet av dessa målsättningar är marginell, eftersom hela 

målgruppen är stor och påverkansfaktorerna många. I detta sammanhang begränsar vi bedömningen 

till att gälla personer som deltagit i IT-spåret. Det är klart att bidragsberoende och utanförskap i 

gruppen deltagare på IT-spåret har minskat. En film om f d deltagaren Andreas, som finns utlagd på 

hemsidan, visar detta tydligt. Många deltagare har blivit en tillgång på arbetsmarknaden och bidrar 

till samhällsnyttan efter en tid i IT-spåret. Målen är uppfyllda 

➢ Minst 90% av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 

Ingen deltagare har avslutat utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt 

➢ Alla ska i modul 2 och modul 3 prova på att praktisera med uppdrag från företag, 

organisationer eller föreningar. 

Det har även i år har varit svårare att hitta platser p g a corona-pandemin. Två av deltagarna har haft 

praktikuppdrag som inneburit att göra hemsidor åt två olika föreningar. Ytterligare en deltagare har 

under våren och hösten framgångsrikt praktiserat hos ett företag. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär utbildning 

efter fullt genomgången utbildning. 

Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna sedan starten 2012 har 17 gått vidare till anställning 

eller reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt arbetslivsinriktad praktik, ofta med stöd av SIUS-

konsulent på AF eller coach som arbetar enligt metoden Supported Employment. Av de fyra som 

avslutades efter fullföljd utbildning 2021 gick tre över till kontakt med SIUS på AF medan en gick 

vidare till reguljära studier inom IT. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska aktivt arbeta för att antalet personer av det underrepresenterade könet 

ökar på utbildningen. 

Under 2018 reviderades språk och bilder i broschyr och på hemsidan. En kurs i webbutveckling, som 

kan intressera fler kvinnor, har tillkommit. I all information uppmärksammas att utbildningen gäller 

både kvinnor och män.  Målet är uppnått. 
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I år besvarades enkäten Indikatorer för finansiell samordning av alla 12 då pågående 

deltagarna. Svaren var mycket positiva. Till exempel svarade 75% klart positivt på frågan om 

man får ett stöd som man anser är till stor nytta. På frågan om man känner sig mer redo att 

arbeta eller studera svarade 84% ”Helt och hållet”, ”Till mycket stor del” eller ”Till stor del”, 

trots att man inte gått igenom hela perioden på IT-spåret. Svaren ligger klart över de 

nationella svaren på frågorna till pågående deltagare. 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 400.000kr, varav 360.000kr avsattes i budgeten. Utfallet blev 400.000kr. 

4. Supported Employment för nyanlända (SE-N) 

Ansvar och period 
Projekt Supported Employment startade i april 2019 och avslutades i juli 2021. Projektet drevs av 

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Vaggeryd.  

Målgrupp 
Nyanlända med uppehållstillstånd, boende i Vaggeryds kommun. Vid inträde i projektet ska personen 

sakna förankring på arbetsmarknaden och riskera långvarigt utanförskap. Personer med ohälsa som 

arbetar var också aktuella för deltagande i projektet, om man hade behov av stöd för att nå 

hållbarhet på arbetsmarknaden. Ålder 18 - 64 år. 

Bemanning 
Initialt bemannades projektet med en utredare/SE-coach på heltid. Arbetstiden delades mellan 

arbete av strukturell karaktär och coachning mot individ. Efter nytt beslut arbetade en nyrekryterad 

coach på heltid med deltagare våren 2021. När denne slutade på egen begäran avslutades projektet.   

Metod och Aktiviteter 
Det strukturella målet var att öka kunskapen kring nyanländas behov i relation till metoden 

Supported Employment (SE) genom att arbeta med deltagare i en lärandeprocess, använda nyvunnen 

kunskap och ta fram en kompletterande metodbok. Syftet med den kompletterande 

metodhandboken var att på ett bättre och snabbare sätt identifiera och kartlägga målgruppens 

utmaningar i relation till arbete och hälsa ur en kulturell kontext. 

Projektledaren arbetade under 2020 med att lägga grunden för deltagarprojektet och att arbeta fram 

ramarna för den planerade utvärderingen. Inom projektet har Hälsoskolor anordnats tillsammans 

med Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer, för deltagare på AME.  

På grund av problem att få igång samarbete med en utvärderare, corona-pandemin och att 

utredaren sade upp sig hann inga deltagare börja och projektet pausades från juli 2020. Förbundets 

styrelse valde att låta projektet fortsätta men att delen med forskning ströks. Projektet blev ett rent 

deltagarprojekt med så många deltagare som möjligt resterande tid. En ny, erfaren medarbetare 

anställdes och projektet återstartade i början av 2021. Sju deltagare påbörjade kontakt med coachen. 

Arbetsförmedlingens omstrukturering ledde då till att potentiella individer inte remitterades till 

projektet enligt intentionen. 

Den nya coachen slutade i juni 2021. Därefter beslutade styrelsen att avsluta projektet i förtid. Vid 

avslut hade sex av dem arbete och en kombinerade sitt arbete med studier. De deltagare som så 

önskade, fick fortsatt stöd av andra medarbetare på AME. 
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Mål och kommentarer 
Inga av de ursprungliga målen med projektet nåddes, t ex att ta fram en kompletterande metodbok 

om SE för nyanlända, att 14 personer ska ha deltagit i verksamheten och av dem ska 10 personer 

vara etablerade på arbetsmarknaden i samband med projektet, med en anställning planerad över 

minst 6 månader.  

Vissa slutsatser kan dock dras. En djupare initial kartläggning har möjliggjort tidigare, relevanta och 

samordnade insatser som på sikt bedöms ha positiv påverkan för individen. Att kartläggningen har 

kunnat göras på den nyanländes modersmål har också gett en mer sann bild av förutsättningar till 

arbete och också gett individen tillgång till kunskap på ett lättillgängligt vis. Kunskap kring hälsa och 

vårdapparaten samt arbetsmarknadens villkor har ökat hos de som deltagit i gruppverksamheterna.  

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 634.940kr för 2021, varav 571.500kr avsattes i budgeten efter beslut om 

ändrad inriktning. Utfallet blev 320.188kr. 

5. Etableringsskola i Mullsjö 

Projekt Etableringsskola pågår två år 2019-2021. Projektet drivs av enheten för integration och 

arbetsmarknad i Mullsjö. Styrgruppen består av kommundirektören som ansvarig chef för 

Integrations- och arbetsmarknadsenheten, förste socialsekreterare för vuxengrupp på Individ- och 

familjeomsorgen (IFO), Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. 

Målgrupp 
➢ Nyanlända; långtidsarbetslösa eller sjukskrivna utrikesfödda. 

➢ Yrkesverksamma i åldern 18-65 år. 

➢ Folkbokförda i Mullsjö kommun. 

Bemanning 

En etableringsstödjare på 50 %. Dessutom ingår coach i ordinarie verksamhet. 

 

Metod och Aktiviteter 
Syftet med projekt etableringsskola är att bättre fånga upp, stötta, förbereda, etablera och inkludera 

kommunens nyanlända och utrikesfödda invånare.  

Projektet består av två faser. Fas ett består av etableringsskolan: ett samhällsorienterande program 

som syftar till att utbilda inom områdena arbetsmarknad, skola och utbildning, hälsa och sjukvård, 

socialförsäkring samt bostad/boende. I fas två kopplas en coach från Integrations- och 

arbetsmarknadsenheten i Mullsjö på. Tillsammans med deltagaren skapas en planering för hur denne 

kan hjälpa och stötta deltagaren att komma ut i sysselsättning och självförsörjning. Avslut ur 

projektet sker efter sex månaders coachstöd, oavsett om deltagaren kommit till arbete eller ej. 

Starten för den första gruppen fick skjutas fram på grund av pandemin. Den kom igång först i mars 

2021. Restriktionerna gjorde också att deltagarantalet fick minskas. Gruppen bestod av 3 kvinnor. 

Nästa grupp startade i juni. I denna omgång deltog 4 kvinnor. Ytterligare en grupp deltog i 

etableringsskolan från september till november och denna bestod av 2 kvinnor och 2 män. 

Flera av deltagarna hade extratjänst vid inskrivning. Det är en form av anställning för 

långtidsarbetslösa där Arbetsförmedlingen står för hela kostnaden. De blir dock inte berättigade till 

a-kassa efter avslutad anställning och det vanliga är att man bli öppet arbetslös och i behov av 

fortsatt offentlig försörjning efteråt. Därför ingår även dessa i målgruppen för projektet. 
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När deltagarna kommit till coacherna i fas 2 har de haft en större kunskap om till exempel hur 

arbetsmarknaden fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter de har. Coacherna har inte behövt 

fokusera på att informera om dessa saker, utan har kunnat börja planerings- och stöttningsarbetet 

direkt. Några individer har också kommit med egna förslag utifrån den kunskap de fått under 

etableringsskolan. 

Hittills har fem deltagare avslutats. Fyra av dem hade anställning vid avslut medan en var sjukskriven 

med sjukpenning. De fyra som hade arbete hade inte längre behov av offentlig försörjning. 

Måluppfyllelse 
➢ Att cirka 40 personer (6–7 personer per omgång) ska under projekttiden ha deltagit i 

etableringsskolan. 

12 deltagare har genomfört etableringsskolan hittills. På grund av pandemin var man tvungna att 
minska antalet deltagare i varje grupp. Utvärderas efter projekttidens slut 
 
➢ Att minst 70 % av de 40 deltagarna ska på ett mätbart sätt har fått en praktisk och fördjupad 

samhällskunskap inom de områden som berörs. 

Målet i fas ett är att öka deltagarnas samhällskunskaper, vilka ska användas i fas två men även under 
livets gång. Många deltagare har bekräftat att de fått nya användbara kunskaper, men alltför få har 
genomgått fas två hittills för att bedöma målet. Utvärderas efter projekttidens slut. 

 

➢ Att öka kunskapen om hur sjukvården fungerar, synen på hälsa och ohälsa kopplat till arbete och 

välfärd, boendefrågor, utbildning och arbetsliv. 

Efter fas ett är deltagarna mer utrustade med fördjupad samhällskunskap inom olika områden 
och kan klara sig bättre i samhället. De förstår koderna bättre och de vet vart de ska vända sig 

vid problem eller frågor. Målet är uppnått. 
 

➢ Att 80 % av deltagarna ska ha upplevt att det har skett en stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning efter avslutad insats.  

➢ Att projektet ska ge en bild av det fortsatta behovet av etableringsskola.  
Båda målen utvärderas efter projekttidens slut. 

 
 
 
 
 
 

 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 303.000kr till tjänsten som etableringsstödjare, varav 281.700kr togs med i 
budgeten. Utfallet blev 302.772kr 

 

6. Projekt ARCH (Arbets-RehabCoach i Habo) 

Ansvar och period 
Projekt ARCH startade i oktober 2020 och ska pågå ungefär 2½ år. Projektet drivs av 

socialförvaltningen i Habo. Styrgruppen består av IFO-chef, 1:a socialsekreterare vuxen – IFO och 

verksamhetsutvecklaren i samordningsförbundet. 

Det är många viktiga delar i det svenska 
samhället som man inte hade någon 

information om. Att få informationen på 
mitt eget språk har varit väldigt bra och 

lärorikt.           Man 44 år 
 

Under dessa veckor på 
etableringsskolan har jag lärt mig 
mer om det svenska samhället än 

alla dessa år som jag har levt i 

Sverige.      Kvinna 35 år 
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Målgrupp 
➢ Unga under 29 år som varken arbetar eller studerar och som uppbär ekonomiskt bistånd 

och/eller ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar.    

➢ Barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd eller riskerar ett långvarigt ekonomiskt 

bistånd.  

➢ Personer med psykisk ohälsa som inte står ”till arbetsmarknadens förfogande”. 

➢ Personer med missbruksproblematik.  

➢ Gruppen f.d. nyanlända efter 3 år från uppehållstillstånd.  

Projektet riktar sig enbart till boende i Habo 

Bemanning 
En arbets- och rehabcoach på heltid stor del av året. 

Metod och aktiviteter 
Syftet med projektet ARCH är att överbrygga det glapp som finns mellan relevanta insatser och 

individen och där individen inte själv har förmågan att täppa igen detta glapp. ARCH skapar ett 

brovalv mellan deltagaren och insatserna, och kan i ARCH få stöttning, utefter sin förmåga, vilja och 

mål, mot insatserna. Insatsen skall leda till bättre mående, självständighet, självförsörjning/rätt 

försörjning. 

På grund av nya restriktioner runt corona-pandemin samt ledighet pausades projektet i november 

2020 och startade igen i februari 2021. Under stor del av 2021 gick projektet på sparlåga. Arbets- och 

rehabcoachen startade igen under våren men pga pandemin fanns svårigheter att komma igång med 

någon större aktivitet. Tjänsten blev även vakant under juni 2021 och en ny arbets- och rehabcoach 

startade igång i september. 

Nya coachen har bl a närvarat vid ett flertal nätverksmöten och konferenser, anordnade genom SKR, 

AF och DUA, kopplade till arbetsmarknadsåtgärder samt reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

Vidare har ett samarbete påbörjats med rehabkoordinator på vårdcentralen samt medverkan på 

ARENA-möten.  

Flera deltagare befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och har stora svårigheter att hålla kontakt 

med Arbetsförmedlingen. Detta är en effekt av en mer digitaliserad och centraliserad 

arbetsförmedling där de som behöver stöd behöver vara kunniga i att använda nätet i stor 

utsträckning. De har svårt att förstå att man inte har en handläggare och så tillkommer eventuell 

kontakt med leverantörer. Mycket stöd har bestått i att stötta deltagare att ta förnyad kontakt med 

Arbetsförmedlingen och att lyfta fram stödbehov som de har.  

Mål och måluppfyllelse  
Under 2021 har totalt 20 deltagare varit inskrivna i projektet, varav 16 män. Åldern på de inskrivna är 
mellan 19 och 58 år. Vid årsskiftet 2021/22 är 18 deltagare inskrivna. Eftersom bara två deltagare 
avslutats hittills är det för tidigt att pröva måluppfyllelsen för vissa av projektmålen, men en av dem 
gick vidare till arbete. I januari 2022 planeras två ytterligare avslut, den ene till arbete och den andre 
till reguljära studier. 

 

➢ 40 % av deltagarna får tillgång till insatser som är avpassade för dem till exempel att få 

möjlighet att delta i pågående arbetsmarknads/rehab – projekt eller insatser som pågår i 

närområdet och där Habo kommun har möjlighet att delta.  

I projektet ingår att en person från Habo under 2020 och tre under 2021 skulle delta i ESF-projektet 

Koll på förmåga – Stöd till förändring i Jönköping. Start planerades för en person i december 2020 
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men på grund av sjukdom så sköts starten upp till januari 2021. En deltagare har slutfört insats där 

under 2021 och ytterligare en deltagare har påbörjat. En tredje deltagare är planerad start för i 

januari 2022. Målet följs upp vid projektavslut. 

➢ 80 % av deltagarna har deltagit i praktik eller arbetsträning eller gått vidare till studier.  
Tre deltagare har varit i praktik under året, varav minst en har lett vidare till anställning, och en 
påbörjar studier efter årsskiftet. Målet är delvis uppnått. 

 

➢ Att 80 % av deltagarna i projektet upplever ett markant bättre mående enligt samordnings-

förbundets hälsoenkät, samt att de upplever sig inkluderade och ett större värde i samhället.  

➢ Att 50 % av deltagarna skall vid avslut fått rätt försörjning via arbete, utbildning eller annat 

bistånd, och på så sätt inte vara kvar i/fastna i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 
Målen följs upp vid projektavslut.  

 

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 750.400kr till projektet för 2021, varav 630.400kr togs med i budget. 

Utfallet blev 649.859kr. 

7. Ny gemensam Basverksamhet 

Ansvar och period 
Under 2021 togs beslut om att förbundet långsiktigt ska finansiera en ny gemensam basverksamhet. I 

första skedet ska en ny arbetsmetod prövas för definierad målgrupp i Vaggeryd och Jönköpings 

kommuner. Om metoden slår väl ut är målet att fortsätta utvecklingen av Basverksamheten genom 

att både sprida metoden till Habo och Mullsjö kommuner men även att utöka resurserna genom 

ytterligare coacher. Verksamheten är tänkt att bli långsiktig, i ständig förändring.  

Projektansökan har tagit form genom dialog i en arbetsgrupp där samtliga aktörer inom 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har varit representerade.  

Inledningsvis utgör beredningsgruppen verksamhetens styrgrupp tillsammans med ansvariga chefer 

för anställda medarbetare.  

Målgrupp 
➢ Personer med funktionsnedsättningar och/eller en social situation som påverkar 

arbetsförmågan.  

➢ Personer som har behov av samordnade arbetsförberedande insatser i syfte att uppnå och 

förbättra sin förmåga att delta i ordinarie arbetsmarknadsinriktade insatser.  

➢ Insatsen riktar sig till personer mellan 18-64 år bosatta i Jönköpings och Vaggeryds kommun, 

prioriterad målgrupp är unga 18-29 år.  

➢ Målgruppen innefattar inte personer med hel sjukersättning. 

Bemanning 
En teamledare på heltid med placering och anställning på AMA i Jönköpings kommun, samt två 

coacher, en coach med placering i Jönköping och en med placering i Vaggeryd. Coacherna kommer 

att ha sina anställningar i respektive kommun. 

Fullt utbyggd tänker vi att denna verksamhet ska bestå av 7-8 medarbetare inklusive teamledare 

fördelade enligt följande: Jönköping 3-4, Vaggeryd 2, Habo och Mullsjö 2.  
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Metod och aktiviteter 
Basverksamheten ska ha fokus på hantering av hälsan, existentiell hälsa, livssituation och vardagen. 

Det ska finnas ett tidigt jobbfokus bl.a målsättning, framtidsplaner, inställning till arbete och synen 

på sig själv som yrkesarbetande. Tänkbara metoder kan vara ACT, ReDO, 7TJUGO®, Samtal om livet 

etc. Parallella, samordnade insatser kommer erbjudas personen. Verktyget SKAPA kommer att 

användas för att mäta personens progression. 

Mål  
Det är övergripande målet är att individen ska utveckla sina egna förmågor och förutsättningar för 

att bli mer redo att närma sig arbetsmarknaden eller studier.  

Förslag till mätbara mål när deltagare avslutas vilka behöver preciseras efter hand:  

➢ deltagarna upplever en positiv stegförflyttning/progression mot att kunna arbeta eller 

studera jämfört med innan deltagande i insatsen.  

➢ deltagarna upplever att den egna hälsan har förbättrats i förhållande till 

inskrivningstillfället.  

➢ deltagarna upplever att livskvaliteten (ex hälsa, ekonomi, relationer, självförtroende) har 

ökat efter deltagandet i verksamheten.  

➢ deltagarna upplever sig ha fått hjälp att utveckla sitt sätt att hantera sin situation.  

Ekonomi 
Förbundet beviljade max 460.000kr för 2021. Rekrytering av medarbetare har genomförts men de 

kommer igång först under år 2022. Därför blev det varken kostnader för förbundet eller deltagande 

under 2021. Insatsen har en treårsbudget som omprövas varje år.  
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2022-03-24 09:25:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Klas Josef Mattias Rydell

Klas Rydell

Ordförande

klas.rydell@forsakringskassan.se

+46709173542

19641216-2510

2022-03-24 09:31:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HÅKAN SANDGREN

Håkan Sandgren

Vice ordförande

hakan.sandgren@rjl.se

19460527-2519

2022-03-28 09:55:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER SJÖBERG

Christer Sjöberg

Ledamot

christer.sjoberg@jonkoping.se

19540325-3635

2022-03-24 09:27:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS JARSTIG

Hans Jarstig

Ledamot

hans.jarstig@habokommun.se

19571010-4810

2022-03-24 12:10:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER RUBE

Christer Rube

Ledamot

christer.rube@telia.com

19471213-3935

2022-03-24 12:00:23 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIA ENGBERG

Maria Engberg

Ledamot

maria.engberg@arbetsformedlingen.se

19650629-2405

2022-03-25 09:29:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULF ABRAHAMSSON

Ulf Abrahamsson

ledamot

ulf.abrahamsson@vaggeryd.se

195412032434

2022-03-28 07:28:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA 
VÄTTERBYGDEN, Förbundsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 
2022-03-23 

1 (4) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 23 mars 2022, kl 09.00-11.15 

Immanuelskyrkan, Jönköping. Vissa deltog via Teams. 

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande 

Håkan Sandgren, Region Jönköpings län 

Hans Jarstig, Habo kommun 

Christer Sjöberg, Jönköpings kommun 

Kenneth Åberg, tjänstgörande ersättare Vaggeryds kommun (Teams) 

  

 

 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare 

Joakim Dahlström, Jönköpings kommun, ersättare (Teams) 

Peter Hedfors, förbundschef 

Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare (Teams) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Utses att justera 
Håkan Sandgren 

Paragrafer    

  
Justeringens plats och 
tid 2022-03-30 digitalt via Oneflow  

Under-
skrifter 

Sekreterare Digital signering  

  Peter Hedfors       

 Ordförande Digital signering  

  Klas Rydell       

 Justerande Digital signering  

 Håkan Sandgren  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Datum för sammanträdet 2022-03-23 

 

 

Datum för anslags 

uppsättande 2022-03-30 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-04-21 

Förvaringsplats för 

protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

Underskrift   

 Peter Hedfors, förbundschef  
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA 
VÄTTERBYGDEN, Förbundsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 
2022-03-23 

2 (4) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

§ 1.  Öppnande  
Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2.  Val av justerare 
Styrelsen beslutade att välja Håkan Sandgren till justerare. 

 

§ 3.  Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 

§ 4.  Information 

a) Förbundschef informerade om Nationella Nätverket för samordningsförbund NNS. En 

översyn av organisationen och medlemsnyttan pågår, efter en delvis intensiv debatt vid 

senaste mötena. Beslut tas på årsmötet, som flyttats till 3 juni. 

Troligen blir Håkan ombud från förbundet. Eftersom denna fråga även berör Finnvedens 

SF väcktes fråga om översynen kan tas upp på den kommande vårkonferensen. Styrelsen 

ställde sig positiv till det. 

b) Förbundschef informerade om slutrapporten från projekt SE-N, Supported Employment 

för nyanlända. Rapporten publiceras på hemsidan nu. 

c) Förbundschef och Mia Alfredsson informerade om annat aktuellt i förbundet. 

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.  

 

§ 5.  Meddelanden 
Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 220316 

b) Minnesant Beredningsgruppen 220302 

c) Minnesant styrgrupp Enter 220221 

d) Minnesant styrgrupp FIA 220304 

e) Minnesant samråd med Kommunal utveckling 220207 

f) Samordningsnytt februari 2022 
g) NNS-nytt nr 1-2022 
h) Minnesant möte 220224 referensgrupp om NNS arbete 

i) Minnesant ledningsrådet för Insatskatalogen 220209 
 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 

§ 6.  Årsredovisning 2021 med två bilagor 

Förbundschef gick igenom ändringar som behövt göras i Årsredovisning 2021 efter förra 

styrelsemötet.  

 

Styrelsen beslutade att fastställa Årsredovisningen och bilagorna i reviderad form och skicka 

dem till medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen. 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA 
VÄTTERBYGDEN, Förbundsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 
2022-03-23 

3 (4) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

§ 7.  Ekonomisk rapport per 220228 

Förbundschef gick igenom en ekonomisk rapport med helårsprognos. Utrymmet för ny 

verksamhet under året bedöms nu vara ca 730tkr jämfört med 600tkr enligt budgeten. 

 

§ 8.  Ansökan om medel till IT-spåret 

En ansökan om medel har nu inkommit, som utgår från de förutsättning styrelsen fått 

information om tidigare. Ansökan diskuterades. 

 

Förbundschef läste upp de 10 frågor om bl a resultatet i IT-spåret och oklarheter i ansökan 

som han skickat till regionen på uppdrag av Finnvedens SFs AU. Regionen har inte svarat än. 

Styrelsen instämde i vårt AUs bedömning att dessa frågor täcker de frågor som uppkom då 

beredningsgruppen diskuterade ansökan och de flesta frågorna som diskuterats nu på mötet. 

Det är viktigt att frågorna besvaras innan styrelsen tar ställning till ansökan. Likaså bedömer 

styrelsen det viktigt att få information om dagsläget i upphandlingen.  

 

Det är viktigt att om möjligt samlas till ett konstruktivt förmöte med dem som gjort ansökan, 

så att vi kan hjälpas åt att hitta en så bra lösning som möjligt. Det är också bra om de tre 

förbundens presidier samråder med varandra inför sina beslut om ansökan. Höglandets 

presidium har förhinder att delta den dag då vi möts till vårkonferens. 

 

Styrelsen beslutade 

att bjuda in arbetsgruppen som tagit fram underlaget till ansökan till ett förmöte, tillsammans 

med presidierna och förbundscheferna för de tre förbunden 

Att bjuda in regionen att presentera ansökan och delta i samtalet någon gång under 

vårkonferensen 2 maj 

Att be regionen om aktuell information om läget i upphandlingen, inklusive kopia av 

upphandlingsunderlaget 

Att ge AU i uppdrag att samråda med presidiet i Höglandets samordningsförbund innan 

vårkonferensen, 

Att hålla ett extra styrelsemöte 2 maj för att både kunna ta ställning till denna ansökan och 

andra ansökningar om medel som är på väg in till förbundet. 

 

§ 9.  Projekt Stoppa våldet 

Mia Alfredsson informerade om ett erbjudande till fler förbund att implementera ett nytt 

arbetssätt för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i nära relationer. NNS 

har tagit fram arbetssättet på uppdrag av regeringen. Arbetssättet ska i så fall införas i minst en 

verksamhet med ett team med kompetenser från minst två av de samverkande myndigheterna. 

Beredningsgruppen ställde sig positiv till att förbundet ska implementera arbetssättet. 

 

Styrelsen beslutade att ansöka om att bli ett implementeringsförbund i projekt Stoppa våldet. 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA 
VÄTTERBYGDEN, Förbundsstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 
2022-03-23 

4 (4) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

§ 10.  Kommunikationsplanen om Finsam 

Planens punkt om information till politiska nämnder och fullmäktige diskuterades. 

Anpassning behöver ske till respektive organisations rytm och behov. Just nu finns extra 

behov dels med anledning av diskussionerna om IT-spåret och förbundens organisation, dels 

med tanke på kommande nomineringar efter valet. Vad gäller regionfullmäktige är det troligen 

möjligt och lämpligt först nästa vår. 

 

Styrelsen beslutade att ledamöterna från kommun och region ansvarar för att initiera att 

förbundschef och/eller verksamhetsutvecklaren bjuds in att komma med information till 

fullmäktige, styrelse eller nämnd hos varje medlem under våren. 

 

§ 11.  Indikatorer för finansiell samordning 

Förbundschef och Mia Alfredsson kommenterade en analys av Indikatorer för finansiell 

samordning som de tagit fram. Resultatet diskuterades. Det är mycket positivt att deltagare i 

verksamheterna ger mer positiva svar än deltagare i riket. Bland annat finns anledning att 

diskutera vidare med medarbetarna i de finansierade verksamheterna upplevelsen av att de inte 

är respekterade av ordinarie organisationer. Det finns också anledning att fundera vidare på 

hur samarbetet med andra aktörer i samhället kan öka, liksom fokuset på jämställdhet. 

Diskussionen om analysen fortsätter i både beredningsgrupp och berörda styrgrupper. 

 

Styrelsen beslutade  

att ge förbundschef i uppdrag att ta upp diskussion i länet om hur vi kan utveckla samarbetet 

med de arbetsintegrerande sociala företagen och 

att lägga analysen till handlingarna. 

 

§ 12.  Årshjul 2022 

Förbundschef påminde om att möjlighet fortfarande finns att anmäla sig till digitala 

Finsamkonferensen. Vad gäller Vårkonferensen 2 maj visar offerter att Tallnäs Stiftsgård kan 

erbjuda lokaler och utrustning vi behöver och har bästa priset. 

AU föreslår att vi förlägger strategidagen i september till Hotell Mullsjö, för att vi ska växla 

mellan olika delar av förbundets område. 

 

Styrelsen beslutade  

att uppdatera Årshjul 2022 enligt AUs förslag. 

 

§ 13.  Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 14.  Avslutning 

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.  
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Deltagare

  SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors

samordning.sv@jonkoping.se

2022-03-30 05:31:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell

klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-03-30 06:29:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HÅKAN SANDGREN Sverige

Signerat med E-signering

Håkan Sandgren

hakan.sandgren@rjl.se

2022-03-30 06:08:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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DocuSign Envelope ID: CB720E83-F048-45FB-BBFE-1E045FC2F88B 

R3visions 
för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, org. nr 222000-2428 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige Jönköpings län 
Kommunfullmäktige i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd kommun 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar respektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

— utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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DocuSign Envelope ID: CB720E83-F048-45FB-BBFE-1E045FC2F88B 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
för år 2021. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Jönköping 2022-03-28 

KPMG AB 

E
DocuSbined by: 

.4.111•-• r.2-4441"4" 

EB5D5137C70013403... 
Lisa Tengg ren 

Auktoriserad revisor 

L
DocuSIgned by: 

OSit.t& irittA,ssek, 
4A0A7318C950490... 

Östen Johnsson 

Förtroendevald revisor 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 
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1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden för räkenskapsåret 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 
 
 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag.  
• Översiktlig analys av övriga poster. 
  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  
 
Vid granskningen av förbundets förvaltning har en förseningsavgift i skattekontoutdraget 
identifierats. Förseningsavgiften föranleds av att arbetsgivardeklarationen i januari må-
nad inte lämnades in i tid (lämnades 6 dagar försent). Utöver mindre förseningsavgift om 
625 kr har förbundet inte lidit någon skada pga försummelsen. Vår rekommendation till 
förbundet är att se över rutinen kring inlämnandet av moms/arbetsgivardeklarationer. 
    
 
Vid genomgång av förbundets bankfullmakter framkom även att ett par personer inom 
förbundet har rätt att ensam göra direktbetalningar. Förbundet tog upp frågan med be-
rörd bank under revisionen av räkenskapsår 2021 och denna behörighet synes inte vara 
kopplad till ett berört konto varpå behörigheten synes vara oanvändbar. Förbundet infor-
merar att detta skall justeras omedelbart trots att behörigheten är oanvändbar vilket är i 
linje med vår rekommendation. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  
 

2.3 Räkenskapsrevision  
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning av räkenskaperna.  

2.4 Balanskrav 
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 436 tkr. 
Balanskravsresultatet för 2020 var också positivt och uppgick till 847 tkr. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt. 
Enligt rekommendationen från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rim-
lig storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20 % av en medelsfördelning på 
mellan 0-7 mkr plus 15 % på belopp därutöver på medelsfördelning mellan 7,1-15 mkr. 
För Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skulle det med budgeterad medelsför-
delning för år 2021 om ca 7 348 tkr innebära ett eget kapital om ca 1 452 tkr jmf med 
nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 2 273 tkr. Enligt den verksamhetsplan för år 
2022 som finns i förbundet med en budgeterad medelsfördelning för år 2022 om ca 
8082 tkr, skulle det innebära ett eget kapital om ca 1 562 tkr jmf med budgeterat eget 
kapital per 2022-12-31 om ca 42 tkr. 
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2.5 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
För förbundet finns det i en Verksamhetsplan med Budget 2021 mål och budget för att 
uppfylla en god ekonomisk hushållning. Definierade mål finns för de individinriktade och 
strukturövergripande insatserna.   
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Vår översiktliga granskning av förbundets uppföljning av 
måluppfyllelse i de olika projekten visar på tillfredsställande hantering avseende detta.   

2.6 Resultatet 
Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 
Utfall  
2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 7 902 7 451 

Verksamhetens kostnader -7 466 -6 604 

Avskrivningar - - 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 436 847 

 

Verksamhetens intäkter har följt budget enligt verksamhetsplan 2021. Året har dock på-
verkats av Covid-19 och tillkommande restriktioner har gjort att man inte kunnat bedriva 
verksamheten som vanligt, med lägre kostnader som följd. 
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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2.7 Balansräkning 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga fordringar 327 266 
Kassa och bank 3 401 2 997 
Summa tillgångar 3 728 3 263 
Eget kapital exkl. årets resultat 1 836 989 
Årets resultat 436 847 
Kortfristiga skulder 1 456 1 427 
Summa eget kapital och skulder 3 728 3 263 
   
Ansvarsförbindelse Inga Inga 
   

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts 
något under perioden.  

2.8 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  
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2.9 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  
 

Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor   
 
 
 
   

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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Ordföranden har ordet 
 
Återigen lägger vi ett mycket annorlunda år bakom oss med  
vaccinationer, mutationer, restriktioner, karantäner, avstånds- 
hållanden, digitala möten och distansarbete. Styrelsen lyckades  
mellan alla restriktioner 2020 hålla ett fysiskt möte där vi kom  
fram till visionen ”Plats för alla”. 2021 var tanken att vi skulle arbeta  
vidare med utveckling av arbetet i förbundet. Äntligen lyckades vi få till ett datum den  
1 december, men då ställde vädret till det så vi fick ställa in vårt möte. Nu hoppas vi 
att 2022 blir ett år när vi kan utveckla vår verksamhet vid fysiska möten. 
 
Vi har ändå i styrelsen kommit fram till att det är bra att personer som behöver stöd 
och hjälp att ta sig ur en inte sällan långvarig tid borta från arbetslivet och en 
offentlig försörjning kan få det genom en permanent basverksamhet som vi döpt till 
Samverkansteam Finnveden. Bra verksamhet i projektform som ingen kommun vill ta 
hand om och permanenta på grund av ekonomin känns sorgligt för oss i styrelsen. Nu 
försöker vi samla det bästa av avslutade projekt i vår basverksamhet. 
 
Till vårt offentliga styrelsemöte, som vi genomförde som ett hybridmöte den 22 
november, hade vi bjudit in länets riksdagsledamöter. Vi genomförde en frågestund 
med riksdags-ledamöterna om FINSAM:s roll gentemot Arbetsförmedlingen, när de 
genomför sin reformering. Lars Alkner fungerade som moderator och styrde upp 
frågorna och diskussionerna på ett bra sätt. 
 
2021 var ett år då vi inte kunde hjälpa lika många deltagare som vi brukar kunna 
göra och det beror till största delen på Coronapandemin. Det är en viktig del i vår 
verksamhet att kunna träffas fysiskt. Digitala möten i all ära, men ibland ger det 
betydligt mer när man kan träffa andra i samma situation fysiskt. 
 
Med hopp om ett fantastiskt och utvecklande 2022. 
 
 
Inga-Maj Eleholt 
ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhets-
utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.  

Till redovisningen hör två bilagor.  
 
Organisation  
Förbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo som 
medlemmar. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den 
en beredningsgrupp och ett kansli.  
 
Uppdrag 
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.  
Förbundets uppgift är i första hand att verka för att målgruppen ska få stöd och rehabilitering 
till egen försörjning.  
 
På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 
samverkande parterna. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar 
myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det handlar t ex om 
organisering av samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Förbundet finansieras av staten via Försäkringskassan med hälften av medlen, Region 
Jönköpings län med en fjärdedel och berörda kommuner med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de 
resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt 
och att berörda parter vid behov samverkar så effektivt som möjligt. Förbundets verksamhet 
ska formas så att alla förbundsmedlemmar upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå 
detta mål. Det är styrelsens bedömning att den målsättningen uppfylls. 
 
Under 2020 togs en ny vision fram för förbundet: PLATS FÖR ALLA. Viktiga värdeord i den 
diskussionen syns i Mentimeter-bilden på första sidan. Under 2022 kommer tydligare mål för 
förbundet att tas fram. Processen blev uppskjuten p g a pandemin.  
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 5158 5 152 5 144  5 236 4 070 

Verksamhetens kostnader 4341 4 997 5 624 4 001 3 995 

Årets resultat 817 155 – 480 1 235 75 

Soliditet 75 % 63 % 60 % 75 % 51 % 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Corona-pandemin har fortsatt påverka hela världen. Förbundet anpassade flera möten med 
styrelse, beredningsgrupp och andra parter så att de helt eller delvis genomfördes digitalt. 
Processen med att utveckla tydligare mål och delmål har tyvärr fått skjutas upp flera gånger. 
Den diskussionen har bedömts viktig att hålla med styrelse och beredningsgrupp på plats. 
 
Insatsernas arbete med deltagare påverkades mer än förbundets interna arbete. Coacher fick 
lov att träffa deltagare på promenad utomhus, via telefon eller i annan digital form. Detta 
underlättade kontakten med några deltagare och arbetsgivare medan kontakten med och 
stödet till många andra försvårades.  
 
Pandemin har påverkat möjligheterna för målgrupperna i de insatser som förbundet 
finansierar. Arbetslösheten i förbundets område har minskat senaste året, men 
långtidsarbetslösheten ligger i stort sett oförändrad. 
 
Styrelsens beslut om att arbetet i Projekt Samverkan i GGVV med en processutvecklare skulle 
implementeras i form av en långsiktig tjänst som verksamhetsutvecklare i förbundet på heltid, 
har varit mycket lyckat. Förbundets arbete med bättre strukturer för samverkan mm har 
utvecklats och stabiliserats.  
  
Efter att förslaget till budget togs fram i september 2020 framkom en önskan från parterna att 
förlänga projekt Stöd till arbete – SE/IPS under våren 2021, bl a för att hinna göra en 
uppföljning vad som hänt med deltagare som avslutats. Styrelsen avsatte därför medel på sitt 
novembermöte. Information om uppföljningen finns i bilaga 2.  
 
Störst förändring p g a pandemin har projekt Mitt Val drabbats av. Denna förberedande 
gruppverksamhet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning har endast 
kunnat genomföra en gruppstart under hela året (se mer information i bilaga 2). De därmed 
minskade kostnaderna bidrog till att förbundet fick ett ekonomiskt överskott vid årsskiftet. 
För att kunna fullfölja syftet med projektet har styrelsen omfördelat medel från 2021 till 
2022. 
 
Ett resultat av verksamhetsutvecklarens arbete har varit att medlemmarna enats om en helt 
ny, långsiktig basverksamhet, Samverkansteam Finnveden. Teamet började hösten 2021 och 
första deltagarna tas emot i början av 2022. Budgeten innebär att stor del av det kapital som 
förbundet har kommer att tas tillvara.  

1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Följande personer har ingått i förbundets styrelse under år 2021: 
 

 

Ordinarie ledamot Ersättare Utsedd av

Inga-Maj Eleholt, ordförande Kjell Thelin Gislaveds kommun

Kari Parman, vice ordförande Stefan Lundell Gnosjö kommun

Håkan Johansson Carina Källman Region Jönköpings län

Arnold Carlzon Runar Eldebo Värnamo kommun

Tommy Sjögren Vakant Arbetsförmedlingen

Klas Rydell Carina Åberg Försäkringskassan
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Under 2021 har styrelsen mötts vid totalt åtta tillfällen, varav en arbetsdag tillsammans med 
beredningsgruppen i september.   
 
Styrelsen följer löpande den ekonomiska utvecklingen för förbundet. En redovisning skedde 
som vanligt i en Delårsrapport till medlemmarna i augusti.  
 
Förslag till budget kommande år och plan för ytterligare två år, tas varje år fram gemensamt 
av styrelse och beredningsgrupp i september. Dessa presenteras i förslag till verksamhetsplan 
som skickas till medlemmarna för samråd, innan styrelsen fastställer planen på ett offentligt 
styrelsemöte i november. 
 
Vid årets novembermöte anordnades ett samtal till vilket länets riksdagspolitiker bjöds in. 
Åtta politiker deltog digitalt. Mötet kunde ses av alla intresserade via länk på hemsidan. Vid 
mötet gavs information om förbundets arbete och representanter från parterna uttryckte stor 
oro kring reformeringen av Arbetsförmedlingen och hur möjligheterna ändras att ge bra stöd 
till målgruppen för Finsam. 
 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhetsintegrering och andra 
styrdokument som styrelsen fastställt och följer upp. Uppföljning av hur finansierade insatser 
arbetar sker bl a med hjälp av Försäkringskassans nationella uppföljningssystem SUS (System 
för Uppföljning av Samverkan) och Indikatorer för finansiell samordning (se nedan).  

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Styrelsen följer löpande upp ekonomin i förbundet och tillser att medlen används på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Administrationskostnaderna hålls på en så låg nivå som möjligt, bl a 
genom samarbete med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Trots att förbundet måste 
följa samma lagar som kommuner och regioner ligger administrativa kostnaderna på 10-15% 
av totalbudgeten. Resten används till insatser. 21% av årets utfall gick till strukturinriktat 
arbete och 66% till individinriktade insatser.  
 
Uppföljning av verksamheten 
I Bilaga 1 finns en uppföljning av målen förbundet hade för året enligt Verksamhetsplan 2021. 
Fem av de åtta målen i verksamhetsplanen för 2021 bedöms uppfyllda under året, två bedöms 
delvis uppfyllda och ett som inte uppfyllt. Viktigaste orsaken till att flera av målen inte 
uppfylldes helt är corona-pandemin. 
 
När man följer upp om en insats är framgångsrik eller inte så är det viktigt att utgå från vilken 
typ av verksamhet det är – förebyggande, förberedande, utredande och/eller 
arbetslivsinriktad. Målen för respektive insats sätts utifrån målgruppen och inriktningen på 
insatsen. Måluppfyllnaden behöver bedömas utifrån respektive insatsens målsättningar. Så 
sker i Bilaga 2.  
Här följer ändå ett försök att ge en samlad bild av vad som skett med deltagare i insatser som 
förbundet finansierar. 
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Målgrupper 
Total 97 personer deltog i finansierade 
insatserna, varav 55 kvinnor och 42 män. 
Dessutom fick ca 30 kvinnor och män fortsatt 
stöd, där vi saknar uppgift om kön. Vad gäller 
IT-spåret redovisas enbart deltagare från 
förbundets område. 
 
Antalet är lägre än föregående år, trots att 
målgruppens storlek ökat. Detta beror på 
corona-pandemin och att både SE-/IPS-arbetet 
och Nya Vägar avslutades under året.  
 
Av årets 97 deltagare kom 19 från Gnosjö, 32 
från Gislaved och 46 från Värnamo.  
 
Alla årets deltagare utom IT-spårets är 
avslutade. Uppgifter om 54 kvinnor och 36 
män av dem har registrerats i 
uppföljningssystemet SUS. Bakgrunden skiftar 
mycket, men dominerande är liksom tidigare 
år kort utbildning (många har inte ens fullföljd 
grundskola), försörjningsstöd som 
huvudsaklig försörjning och flera år med behov av offentlig försörjning. 
 
I diagrammet till höger visas vilka kända 
försörjningsformer deltagare haft sedan 
förbundet startade 2011. Det finns uppgifter 
om 398 kvinnor och 454 män. Vissa har en 
kombination av flera försörjningar. Det är 
tydligt att en majoritet av deltagarna kommit 
med ersättning från kommun (försörjnings-
stöd) eller Arbetsförmedlingen 
(aktivitetsstöd), eller en kombination av dem. 
De flesta av dem som haft ”Ingen offentlig 
försörjning” har ingått i gruppen UVAS – unga 
som varken arbetar eller studerar, som 
kommunerna har ansvar att hjälpa aktivt. 
Tilläggas kan att deltagare i insatserna IT-spåret och Mitt Val inte följs i SUS vad gäller 
försörjning mm. De flesta av dessa deltagare har aktivitetsersättning eller sjukpenning. 
 
De flesta börjar i en insats inom ett år från att de börjat få offentlig försörjning. Särskilt 
männen verkar få en tidig insats för att minska risken för långvarigt utanförskap. Personer 
som får oregelbunden offentlig försörjning p g a kortare tiders arbete, studier, fängelsevistelse 
eller av andra skäl ingår i denna grupp.  
 
Insatser 
Förbundet arbetar dels strukturinriktat, för att förbättra samverkan kring stödet till 
förbundets målgrupp, dels genom finansiering av individinriktade insatser. 
Samordningsförbund får inte driva egen verksamhet, utan finansierar helt eller delvis insatser 
som en eller flera medlemmar driver tillsammans för förbundets målgrupp.  

Deltagare 2021 Kvinnor Män Totalt

SE/IPS Gislaved 7 10 17

SE/IPS Gnosjö 6 4 10

SE/IPS Värnamo 22 19 41

IT-spåret 1 1

Mitt Val 1 5 6

Nya Vägar 19 3 22

55 42 97
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Uppföljning och resultat för 
individinriktade insatser 
Uppgifter finns om situation vid avslut för 
54 kvinnor och 36 män under 2021. Det är 
fler än förra året, men vi behöver tänka på 
att de flesta avsluten skedde på grund av att 
projekttiden tog slut. Vanligaste 
avslutsorsaken i år är därför av naturliga 
skäl fortsatt rehabilitering. De behöver 
fortsatt stöd från arbetsmarknadsenhet på 
kommunen eller SIUS-konsulent på AF. 
 
De som avslutas som aktivt arbetssökande 
bedöms kunna klara att ta arbete, som man 
söker själv med stöd av Arbetsförmedlingen. Det innebär för många i praktiken ett stort steg 
närmare arbetsmarknaden.  
 
Under året hade åtta kvinnor och 
sju män arbete vid avslut i SUS.  Av 
dessa var 12 anställningar med 
anställningsstöd via 
Arbetsförmedlingen.  
 
Vad gäller försörjningen för de 
avslutade så märks störst 
förändring vad gäller behov av 
aktivitetsstöd och försörjningsstöd, 
alltså samma ersättningar som 
tidigare år men mindre markant. 16 
personer klarade sig helt utan 
offentlig försörjning vid avslut. 
 
Jämställdhet 
Indikatorer för finansiell samordning har kompletterats med en 16:e indikator, där frågor hur 
det strategiska arbetet med jämställdhet hanteras i förbundet. Jämförelse kan i år göras 
mellan den nationella statistiken och statistiken för förbundet för 2021. I indikatorenkäten 
framkommer att de finansierade insatserna i dagsläget i lägre grad än riksgenomsnittet 
upplever att de har rutiner för att arbeta med jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt att 
man avsätter tid för lärande och reflektion i frågan.  
Styrelsen upplever i högre grad än beredningsgruppen att man använder könsuppdelad 
statistik för att planera, besluta och prioritera.  
 
Frågan har varit och fortsätter vara ett utvecklingsområde. Förbundets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering är en riktningsgivare både för verksamhetsplaneringen och för 
insatserna.  
 
Genom att rikta insatser mot specifika målgrupper följer en naturlig övervikt av manliga eller 
kvinnliga deltagare. Kvinnor är i större utsträckning långtidssjukskrivna och tar således en 
större del av platserna i projekt med den målgruppen, till exempel Nya Vägar och Mitt Val. Ser 
vi till insatsen SE/IPS finns ett mer jämlikt inflöde av ärenden. Det finns utrymme för att 
fördjupa kunskapen kring verksamheter, målgrupper och målformuleringar i kommande 
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projekt för att förhindra omotiverade skillnader. Personal som arbetar i de olika projekten 
bedömer att kvinnor och män bemöts och erbjuds insatser opåverkat av könstillhörighet.  
 
Indikatorer för finansiell samordning 
Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS) har tillsammans med Örebro Universitet 
tagit fram Indikatorer för finansiell samordning. Syftet är att följa om parterna genom 
förbundens arbete blir bättre på samverkan kring förbundets målgrupp. Verktyget innebär 
analys av 16 indikatorer. Analysen bygger på ett antal enkätfrågor till fem 
respondentgrupper: pågående deltagare, avslutade deltagare, insatspersonal, parternas 
chefsgrupper (t ex beredningsgrupp) och förbundens styrelser. 
 
Mätning genomförs från november varje år till oktober följande år och en nationell analys 
publicerades i januari. Den finns på NNS hemsida nnsfinsam.se. 
 
Antalet svar är så begränsat i år att vi inte här drar några slutsatser ur statistiken. Mer analys 
presenteras på förbundets hemsida. 
 
Socioekonomiska effekter 
Vid medlemssamrådet för förbunden i länet har beslutats att förbunden ska pröva att 
redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i Samordningsförbundet 
Göteborg Centrum. I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas utifrån vissa 
schabloner: 

- Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10.000kr 

- Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt andra 

ersättningar typ bostadsbidrag är 500kr per person och månad. 

- Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5.700kr/månad (vid 

heltidsarbete med grundlön 19.000kr)  

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10.500kr i 
minskade kostnader och 5.700kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16.200kr per månad. 
 
I år var det 15 deltagare som avslutades till arbete. Jämfört med om dessa hade fortsatt med 
offentlig försörjning så gör samhället tack vare förbundens insatser en besparing/vinst på 15 
x16.200kr x12mån, totalt 2.916.000kr under ett år. 
 
Uppföljning och resultat av strukturövergripande insatser 
Förbundet har under året arbetat strukturövergripande på flera olika sätt, till exempel genom 
Arenasamverkan, kompetensutveckling och Insatskatalogen. 
 
Verksamhetsutvecklare  
Att förbundet kunnat arbeta så aktivt med strukturerna för samverkan beror på att tjänsten 
som processutvecklare i Projekt Samverkan i GGVV i januari övergick till att bli en 
heltidstjänst som verksamhetsutvecklare för förbundet och dess parter. Lisa Edvinsson fick 
den nya tjänsten, anställd av Gislaveds kommun. Hon sade dock upp sig och slutade vid 
årsskiftet 2021 efter en tids arbete på halvtid.  
Samtidigt rekryterades en ny verksamhetsutvecklare, Viktoria Önneby. Hon fick anställning 
på Värnamo kommun och började arbeta heltid för förbundet i december. 
 

Under första halvåret 2021 genomfördes en utredning av resultatet av projekt Stöd till arbete 
(SE/IPS) som resulterade i en socioekonomisk beräkning som påvisade insatsens effekt.   
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En stor del av arbetstiden för verksamhetsutvecklare har under 2021 prioriterats för ansökan 
om medel till, planering och uppstart av de gemensamma Samverkansteamen. 
Verksamhetsutvecklaren har en projektledande funktion och har under hösten varit operativt 
involverad för att stötta teamen och leda arbetet i styrgruppen.  
  
För att öka samverkanskompetensen har verksamhetsutvecklarna i Södra Vätterbygden och 
Finnvedens samordningsförbund tillsammans skapat och genomfört första omgången av en 
ny samverkansutbildning under året. Utbildningen har erbjudits till personal i de olika 
verksamheterna. Utbildningar inom Supported Employment, Individual Placement and 
Support och Supported Education har också genomförts.   
 
Frukostmöten som förbundet regelbundet genomfört har ersatts av programmet 
Samverkanskoppen. Elva program sändes under året, en kvarts inspiration och information 
till morgonkoppen kaffe/te. Över 1000 personer har tagit del av programmen i 
direktsändning eller inspelat. 
 
Verksamhetsutvecklaren är även katalogadministratör för Insatskatalogen, där verksamheter 
som kan ge stöd till förbundets målgrupp presenteras och hanterar anmälningar i systemet 
Lex Heller, om situationen är samverkan mellan parterna inte fungerar. 
 
Hon har även stöttat de handläggare från kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och rehabkoordinator i vården som mötts regelbundet i Arenasamverkan. Man samråder bl a 
om hur man ska arbeta tillsammans med individer med komplexa behov. Under 2021 mötes 
de fyra grupperna i GGVV totalt 32 gånger och hade samråd om situationen för 33 kvinnor och 
37 män. 
 
Verksamhetsutvecklaren har under året medverkat i utvecklingsgrupp för Indikatorer och 
den länsövergripande arbetsgruppen för BIP1.  
 
Förbundet deltar även i andra former av nationell och regional samverkan med fokus på 
utveckling, t ex med Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), 
Nätverket Kust till Kust och de andra förbunden i Jönköpings län.  
 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 816.700kr 
= Balanskravsresultat 816.700kr 
 

1.5. Väsentliga personalförhållanden 
 
Förbundet har inga egna anställda. Köp av tjänst görs främst från Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden (35% förbundschef Peter Hedfors) och Region Jönköpings län 
(ekonomihantering). Verksamhetsutvecklaren arbetar 100% för förbundet och dess 
medlemmar.  
 
 
 

 
1 Beskaeftigelses Indikator Projekt (sysselsättningsindikatorprojektet), dansk forskning om de viktigaste indikatorerna 

när man vill stödja arbetslösa till hållbart arbete 
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1.6. Förväntad utveckling 
 
Förbundet gör en omstart vad gäller finansierade insatser under 2022. De två största 
projekten (Stöd till arbete -SE/IPS och Nya Vägar) avslutades under 2021 samtidigt som den 
nya basverksamheten Samverkansteam Finnveden startade upp. Den nya verksamheten 
beräknas bli den största gemensamma satsningen hittills, med aktiv medverkan från alla 
medlemmar. Verksamheten ska drivas långsiktigt, under ständig utveckling. 
 
Pandemin kommer att fortsätta påverka både förbundets och de finansierade insatsernas 
arbetssätt. Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och sjukskrivningarna fortsätter öka, inte 
minst på grund av psykisk ohälsa i spåren av pandemin. Som vanligt riskerar då förbundets 
målgrupper att drabbas dels för att fler konkurrerar om praktik och anställningar, dels för att 
målgruppen ökar i antal. En sådan utveckling har varit tydlig under 2020-2021. Det är därför 
viktigt att fortsätta utveckla strukturerna för samverkan, gemensamma individinsatser och 
förebyggande verksamhet. 
 
Förbundet har inlett ett samarbete med ESF-kontoret för Småland och Öarna och de berörda 
samordningsförbunden. Det finns en stor osäkerhet kring vilka möjligheter Arbetsförmed-
lingen kommer att ha efter sin reformering att remittera deltagare till ESF- och andra 
samverkansprojekt. Om samordningsförbund får en annorlunda roll i projekt, kan förbundets 
kansli behöva kompletteras med nya kompetenser. 
 
Störst påverkan vad gäller förbundets organisation har beslut om hur medlemmarna önskar 
gå vidare efter den översyn som gjordes av förbunden i länet 2020. Frågan kommer att 
diskuteras på ett medlemssamråd i februari 2022. Om beslut tas om en sammanslagning av 
förbund eller om någon kommun vill byta förbund så kommer stort fokus att behöva läggas på 
hur detta ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
 
 

2. Resultaträkning 
 
Belopp i kr.       Not Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 2 5 158 000 5 157 996 5 151 996 

Verksamhetens kostnader  3 - 6 932 800 -4 341 294 -4 997 138 

Resultat   816 702 154 858 

Finansiella intäkter   0 0 

Finansiella kostnader   – 2 0 

Resultat efter finansiella poster   816 700 154 858 

Årets resultat   816 700 154 858 
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3. Balansräkning 
 

Belopp i kr. Not 2021-12-31   2020-12-31 
 

    
Tillgångar     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 4 58 201             110 186 

Kassa och bank  3 492 441  2 796 281 

Summa omsättningstillgångar  3 550 643  2 906 467 
     

Summa tillgångar  3 550 643  2 906 467 
 

    
Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital     

Balanserat från föregående år  1 844 628  1 689 771 

Årets resultat  816 700  154 858 

Årets balanserade resultat  2 661 328  1 844 629 

     

 Skulder        
Kortfristiga skulder     5 889 315  1 061 838 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 550 643  2 906 467 

 
 

 

4. Kassaflödesanalys  
 

Belopp i kr.   2021-12-31   2020-12-31 
 

    
Årets resultat  816 700  154 858 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital     

 
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  51 984  26 148 

Ökning/minskning kortfristiga skulder     – 172 524     – 62 862 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
 

 
 

 
 

 
 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  
 

 
 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  

 
 

 

 
 

 
 

 

Årets kassaflöde  696 160  118 144 

Likvida medel vid årets början  2 796 281  2 678 137 

Likvida medel vid årets slut  3 492 441  2 796 281 
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5. Driftsredovisning 
 
Belopp i kr. 

 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell budget 
jan-dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2020 

Nettokostnad 
 

4 341 296 6 932 800  2 591 504 4 997 138 

Medlemsavgift 
 

5 157 996 5 158 000 – 4 5 151 996 

Resultat 
 

816 700   154 858 

Utgående eget 
kapital  

2 661 328   1 844 629 

Likvida medel 
 

3 492 441   2 796 281 

 
Kostnaderna för projekt blev betydligt lägre än budget p g a att corona-pandemin minskade 
vissa kostnader, främst för Mitt Val (se not 3). Det blev även lägre kostnader för kansli och 
information. Hela utrymmet för nya projekt utnyttjades inte heller, eftersom störst fokus 
lades på utformandet av nya verksamheten Samverkansteam Finnveden. Däremot finns en 
budget för Samverkansteam Finnveden som innebär att kapitalet kommer att tas tillvara 
under 2022-2023. 
 
Nivån på likvida medel är alltid hög, eftersom insatser oftast fakturerar sina kostnader för 
slutet av respektive år i början av nästa år. 

 
 

6. Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 

 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. 
 
Not 2. Verksamhetens intäkter    
    2021-12-31   2020-12-31 

 
   

Driftbidrag från staten via Försäkringskassan  2 579 000 2 576 000 

Driftbidrag från Gislaveds kommun  518 000 519 700 

Driftbidrag från Gnosjö kommun  167 900 168 500 

Driftbidrag från Värnamo kommun  603 600 599 800 

Driftbidrag från Region Jönköpings Län                                              1 289 500 1 288 000 

Öres och kronutjämning  
– 4 – 4 

Summa       5 157 996 5 151 996 
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Not 3. Verksamhetens kostnader      
    Budget 2021 2021-12-31   2020-12-31 

Individ- och strukturinriktade insatser 
 

  
 

 

IT-spåret  180 000 182 640  177 952 

Mitt Val  1 080 000 291 511  525 356 

Nya Vägar  1 091 700 1 158 878  1 210 777 

Projekt Samverkan i GGVV  0 0  630 701 

Gemensamma projektkostnader  52 000 49 333  47 080 

Utrymme nya projekt  1 960 000   0 

Stöd till arbete – SE/IPS (förlängt)  840 000 784 187  1 459 434 

Samverkansteam Finnveden  0 433 584  0 

Kompetensutveckling  200 000 143 713  204 289 

      

Verksamhetsutvecklare  824 100 736 137  0 

      

Administration      

Kansli  500 000 411 037  588 959 

Information  75 000 17 602  15 270 

Styrelse  3 000 2 562  2 309 

Ekonomiadministration      77 000 77 479  82 752 

Revision      50 000 52 633  52 260 

      

Totalt           6 932 800 4 341 296   4 997 139 

      

Budget 2021 är den som beslutades i Verksamhetsplan 2021. Del av dessa medel avsattes senare till 
projektet Stöd till arbete – SE/IPS och Samverkansteam Finnveden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Not 5. Kortfristiga skulder 

Not 4. Fordringar     
                            2021-12-31      2020-12-31 

 
    

Skattefordringar                                     200                 202 

Fordran Moms                                57 992          109 984 

Övrigt                                        9     

Summa                                     58 201           110 186 

                            2021-12-31      2020-12-31 
 

    
Leverantörsskulder                            683 850                 925 179 

Personalskatt                                    444                    0 

Avräkning lagstadgade sociala avgifter                                    151                           0 

Övriga interimsskulder                             204 870                 136 659 

Summa                                   889 315               1 061 838 
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7. Styrelsens underskrift 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum 2022-03-17 
Digital signering av samtliga, se nedan 
 
Inga-Maj Eleholt  Kari Parman 
Ordförande   Vice ordförande 
 
Håkan Johansson  Arnold Carlzon 
Ledamot   Ledamot 

 
Tommy Sjögren  Klas Rydell 
Ledamot   Ledamot 

 
 

 
Bilagor 

 
 

1. Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 
2. Individinriktade insatser 2021 
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Måluppfyllelse av åtaganden i Verksamhetsplan 2021 

 

Åtagande Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Finansiering av insatser som 
riktar sig till målgrupp som finns 
hos minst två av medlemmarna 

Uppfyllt Förbundet har finansierat fem individinriktade 
insatser under 2021: Stöd till arbete – SE/IPS, IT-
spåret, Mitt Val, Nya Vägar och Samverkansteam 
Finnveden. 

Formulera relevanta delmål för 
förbundet på vägen mot 
visionen 

Inte 
uppfyllt 

Strategidagen blev uppskjuten flera gånger, 
främst p g a pandemin. 

Tydligare utforska hur 
målgruppen ser ut i vårt 
område nu 

Delvis 
uppfyllt 

Viss info finns i underlaget till basverksamheten. 
Analys har skett av försörjningsmåttet. Uppdrag 
för Samverkansteam Finnveden och nya 
verksamhetsutvecklaren nu, i samarbete med 
beredningsgruppen. 

Enas kring hur en långsiktig 
verksamhet bör byggas upp och 
verka i vårt område 

Uppfyllt Basverksamheten Samverkansteam Finnveden 
har kommit igång. 

Undersöka förbundets 
förutsättningar att ansöka om 
och ansvara för ESF-projekt 

Delvis 
uppfyllt 

Förbundet har deltagit aktivt i en förstudie inför 
kommande programperiod och inlett samråd 
med ESF-kontoret och andra förbund om vår roll i 
kommande projekt. 

Öka samverkanskompetensen i 
förbundet och hos 
medlemmarnas medarbetare 

Uppfyllt Förbundet har fortsatt arbeta med 
kompetensutveckling trots pandemin. Bl a har 
flera program Samverkanskoppen och en ny form 
av samverkansutbildning genomförts. 

Att bli bättre på att formulera 
och sprida vilka effekter som 
uppnås genom samverkan, bl a 
med stöd av en 
kommunikationsplan 

Uppfyllt Socioekonomisk analys har gjorts i flera 
sammanhang, bl a i årsredovisningen. Samråd har 
hållits med riksdagspolitiker om samverkan. En 
kommunikationsplan hur informationen ska 
förbättras under 2022 har antagits. 

Personer som fullföljer insatser 
ska uppnå förbättrad 
egenupplevd hälsa, förbättrad 
arbetsförmåga, minskad 
sjukfrånvaro och 
högre grad av egenförsörjning  

Uppfyllt  Se analysen i denna årsredovisning och mer 
detaljerad information om insatserna i bilaga 2. 

 

Sammanfattning: 

Fem av de åtta målen i verksamhetsplanen för 2021 bedöms uppfyllda under året, två 

bedöms delvis uppfyllda och en som inte uppfylld.   
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Individinriktade insatser 2021 
Fem individinriktade verksamheter har fått medel från förbundet under 2021. Redovisning sker 
könsuppdelad, när det är möjligt, i enlighet med förbundets Handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. 

Statistik som redovisas om deltagare och resultat nedan är hämtade ur Försäkringskassans SUS 
(System för Uppföljning av Samverkan, www.susam.se) eller Indikatorer för finansiell samordning 
(www.nnsfinsam.se). 

 

1. Stöd till arbete – SE/IPS 
 
Ansvar och period 
Stöd till arbete – SE/IPS är förbundets största satsning hittills. Det startade 2012 och avslutades i 
juni 2021. Projektet ägdes tillsammans av kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Det 
syftade till att förstärka parternas användning av arbetsrehabiliteringsmetoden Supported 
Employment och dess evidensbaserade variant IPS, Individual Placement and Support. 

 

Målgrupp och arbetsgrupp 
Målgruppen för projektet har ändrats ett par gånger sedan starten. 2017 skedde en utvidgning med 
coacher i flera nya verksamheter. Förbundet finansierade 2020-21 SE-/IPS-coach på 10-70% av 
heltid för följande målgrupper: 
Gnosjö arbetsmarknadsenhet: arbetslösa med behov av samordnade insatser 
Gnosjö omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet 
Värnamo jobbcenter (från sept): arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Värnamo psykiatri: funktionsnedsatta i dagverksamhet 
Värnamo omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet 
Gislaved försörjningsstöd: arbetslösa med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd 
Gislaved socialpsykiatri: funktionsnedsatta, särskilt inom socialpsykiatrin 
 
Metod och aktiviteter 
SE/IPS-metodiken skiljer sig på flera punkter från traditionellt arbetssätt med arbetslösa: 
➢ Utgångspunkten är att alla kan arbeta oavsett funktionsvariation, bara viljan finns och rätt 

förutsättningar ges 
➢ Redan från början letar coachen efter en arbetsgivare som matchar med deltagarens kompetens 

och förutsättningar. Målet är anställning. 
➢ SE-coachen ger vid behov stöd på arbetsplatsen, t ex vid introduktion, hur arbetsuppgifter utförs, 

hur det sociala samspelet fungerar på arbetsplatsen eller annat som är viktigt för att klara en 
anställning. Coachen kan också ge stöd till arbetsgivaren. Stödet kvarstår så länge behov finns.  

Denna metodik stämmer väl överens med vad arbetsgivare efterfrågar för att klara att anställa fler 
personer med funktionsvariation. Under de senaste åren har flera rapporter visat att det finns 
evidens för att metoden är effektiv. 
 

SE-/IPS-coachens insatser kan delas in i tre steg. 
1. Konsultation. Kontakt med handläggare på AF, FK, ekonomiskt bistånd eller annan 

verksamhet som har en individ som kan vara aktuell för stöd av IPS-coach. 
2. Inskrivning, kartläggning av styrkor och svagheter, matchning till rätt arbete och personlig 

utveckling, med mål att komma igång i anställning eller studier. 
3. Fortsatt stöd till personer som börjat arbeta och deras arbetsgivare med syfte att personen ska 

få behålla arbetet och eventuellt utöka arbetstiden. Arbetet kan också innebära stöd att 
påbörja och fullfölja viktiga studier, för den som behöver det. 
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Från 2021 finns uppgifter om SE- eller IPS-stöd till totalt 33 män och 35 kvinnor, i steg 2 ovan. Det 
är färre än 2020, vilket är naturligt inför 
avslut av projekttiden. Mycket tid 
behövde också läggas av coacherna på 
den uppföljning som gjordes (se nedan) 
och att pandemin fortfarande 
begränsade arbetet. 

 

Våren 2021 gjorde coacherna under ledning av verksamhetsutvecklaren en uppföljning på 
uppdrag av förbundets beredningsgrupp. Tema: vad gör de individer idag som under perioden 
170701-200630 avslutades mot arbete eller studier eller som aktivt arbetssökande hos Af? 
 
113 individer tillhörde den nämnda gruppen. Coacherna sökte kontakt med alla dessa och ställde 
förberedda frågor till dem. De fick kontakt med 57 av dem, alltså hälften. Av dessa var 37 i arbete, 
18 aktivt arbetssökande och två i studier. 
 
86% av deltagarna hade fortsatt stöd efter sin anställning.  
Tre frågor ställdes där svarsalternativen var en skattningsskala mellan 1-6 där 6 gav högst betyg.  
På frågan Förändrade du synen på din egen förmåga längs med vägen? var medelvärdet 5,5 
På frågan Kände du att coachen hade en tro på dig, att du skulle få ett arbete? var medelvärdet 
hela 5,8.  
På frågan Gav coachen dig verktyg som var användbara för att ta ett steg närmare arbete? var 
medelvärdet 5,6.  
På frågan Vad uppskattade du allra mest hos din coach? sammanställdes deltagarnas svar i en 
mentimenterbild. Större textstorlek innebär att flera angett samma svar. 

 
En socioekonomisk beräkning gjordes av effekterna. Analysen visade på en samhällsbesparing/-
vinst på 12,6 miljoner. Denna beräknade besparing/vinst gällde bara de 57 individerna. Ytterligare 
ett antal deltagare har utregistrerats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande både före, 
under och efter denna period. Totala samhällsekonomiska effekten av projektet bedöms därför 
vara betydligt större. 
 
Slutsatsen i rapporten är att det lönar sig för både samhället, förbundets parter, individerna och 
deras familjer att samverkan fungerar så bra som möjligt. Vi behöver fortsätta arbeta för att det 
ska finnas plats för alla. Hela rapporten finns att läsa på förbundets hemsida. 
 
Hösten 2021 gjorde verksamhetsutvecklaren och förbundschef en slutrapport från hela 
projektperioden 2012-2021. Följande uppgifter är hämtade från den rapporten, som också finns 
på förbundets hemsida. 

 

Män 4 10 19 33 56

Kvinnor 6 7 22 35 51

Totalt 10 17 41 68

Jmf 2020 18 40 49 107

Totalt 

2020
Gnosjö Gislaved Värnamo

Totalt 

2021
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Under perioden fick 163 kvinnor och 195 
män stöd av coacherna.  
 
Åldern på deltagarna är mycket blandad. 
Största gruppen är 20-24 år, vilket är särskilt 
tydligt bland männen. Ungefär hälften har 
bara fullföljt grundskolan eller ännu lägre 
utbildning. Stor del av deltagarna har haft offentlig försörjning under många år. 
 
Totalt 101 män och 77 kvinnor hade arbete 
vid avslut ur steg 2. Dessutom studerade 28 
varav några kombinerade arbete och 
studier. De flesta som hade arbete vid 
inskrivning var på väg att mista det och 
behövde stöd att hitta annat. 
Om man tar bort de deltagare som inte fullföljt tiden med coach, som avslutats till fortsatt rehabilitering 
under 2021, så har 56% av kvinnorna (77 av 138) och 58% av männen (101 av 178) avslutats till arbete. 
 
Den försörjning som påverkats 
mest av projektet är behovet av 
försörjnings-stöd, följt av behov 
av aktivitetsstöd som deltagarna 
fått för att de varit arbetssökande 
genom Arbetsförmedlingen. 
Många har en kombination av 
dessa båda eller andra varianter, 
så antalet försörjningar är större 
än totala antalet deltagare.  
 
Stor del av de deltagare som inte 
haft någon offentlig försörjning 
vid inskrivning har varit 
inneboende hos föräldrar som 
försörjt dem. Vid utskrivning hade 
en mycket stor andel av både 
kvinnor och män (44% respektive 
49%) inte längre behov av offentligt försörjning.  
 
Under året har en implementering av coachernas arbete genomförts i kommunerna. I alla tre kommuner 

fortsätter arbetet med SE, IPS och Supported Education men på olika sätt. På arbetsmarknadsenheterna i 
GGV så har flertalet medarbetare idag utbildning i SE, IPS och/eller SEd (Supported Education). 
Medarbetare deltar också aktivt i samarbetet med andra coacher i länet, i det metodnätverk som 
Kommunal Utveckling håller i. Vårt arbete med SE, IPS och SEd har även inspirerat verksamheter i andra 
områden, till exempel Kronoberg. 

 
Måluppfyllelse sett till hela projektperioden 
➢ Målen i respektive kommun är något olika formulerade i ansökningarna genom åren men gemensamt är 

att hälften av deltagarna som fullföljer stödtiden ska skrivas ut till arbete.  
56% av kvinnorna (77 av 138) och 58% av männen (101 av 178) avslutats till arbete. Målet är uppfyllt.  
 
➢ Kommunerna ska använda sig av programtrohetskalan som utvärderingsmetod.  

Coacher och chefer är väl insatta i och använder programtrohetsskalan. Målet är uppfyllt 

 Män anonyma Kvinnor anonyma Totalt 

Gislaved 72 0 58 3 133 

Gnosjö 45 1 51 0 97 

Värnamo 76 1 51 0 128 

Totalt 193 2 160 3 358 

Sysselsättning Män före Män efter Kvinnor före Kvinnor efter

Ej subv arbete 3 28 5 20

Subv arbete 5 73 4 57

Studier 11 11 27 17

Totalt 19 110 36 91

Comfact Signature Referensnummer: 1309975



Bilaga 2 till Årsredovisning 2021 

4 (9) 

     

 

  

➢ Kommunerna ska använda sig av brukarenkäter som utvärderingsmetod 

Brukarnas upplevelse har mätts med verktyget Indikatorer för finansiell samordning. Målet är uppfyllt. 
 
➢ Kommunerna ska i större utsträckning arbeta enligt IPS-metoden, med anledning av en ökad psykisk 

ohälsa bland individer som står längre ifrån arbetsmarknaden.  
Förankring av SE/IPS som relevant arbetsmetod för målgrupperna har fortsatt i området. Målet är delvis 
uppfyllt. 
 
Ekonomi 
Totalt har förbundet bidragit med nästan 9,7 milj kronor till denna form av utveckling av SE- och IPS-arbetet i 
GGV. I detta ingår löner samt utvärderingen 2017 och vissa utbildningskostnader. Dessutom tillkommer 
omkostnader som parterna haft för sina coacher och medel från förbundet till utbildningar inom SE-
metodiken som nämnts ovan, som lösts med andra budgetmedel. 
 

2. IT-spåret i Eksjö 
 

Projekt IT-spåret startade 2012. Man riktar sig till unga med Aspergers syndrom/ASD (Autism 
Spectrum Disorder) och stort IT-intresse, boende i hela Jönköpings län. Region Jönköpings län 
och de tre samordningsförbunden i länet tar gemensamt ansvar för verksamheten 2018-2022. 
Utförare är Campus i12, Eksjö kommun. 

 

I teamet arbetar en arbetsterapeut, en lärare inom gymnasiekurser och en lärare inom 
fördjupningskurser. Det finns 15 studieplatser. Ny intagning sker när det finns ledig plats i 
samband med att man inleder studier i ett nytt ämne. 
 
Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och programmering 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 
- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En 
period ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 
 
Sedan starten har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av dem har 39 avbrutit 
studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och bristande 
intresse.  
Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna har 17 gått vidare till anställning eller 
reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt arbetslivsinriktad praktik, ofta med stöd av 
SIUS-konsulent på AF eller coach som arbetar enligt metoden Supported Employment. Det är 
ett mycket gott resultat för målgruppen.  
 
Det råder fortfarande oklarhet hur IT-spåret ska finansieras från år 2023. Det påverkar de 
anställda i insatsen alltmer. Frågan ska diskuteras på ett extra medlemssamråd i januari 2022. 
 
Eftersom det endast var en deltagare från vårt förbunds område under 2021 redovisas inte 
mer här. Information finns i årsredovisningarna för Höglandets Samordningsförbund och 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt på förbundens gemensamma hemsida. 
 
Ekonomi 
Förbundet beviljade max 200.000kr till projektet. Utfallet blev 182.640kr. 
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3. Mitt Val 
 

Ansvar och period 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan startade projekt Mitt Val efter modell från Samordnings-
förbundet Värend i Växjö. Projektet beslutades först för perioden 2019–2021. På grund av rådande pandemi, 
och därmed svårigheter att genomföra grupper, beslutades att projekttiden förlängs till juni 2022. 

 
Målgrupp 
Målgruppen är personer som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 
eller löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som är i 
- behov av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga  
- ålder 19-67 år med sjukpenning eller  
- 19-29 år med aktivitetsersättning 

 
Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen består av en projektledare på heltid från Arbetsförmedlingen, en medarbetare 50% från 
Försäkringskassans enhet för sjukpenning och en medarbetare 25% på Försäkringskassans enhet för 
långvariga ersättningar. Under 2021 har inte kapaciteten fullt ut kunnat nyttjas 
 
Metod och aktiviteter 
Mitt Val startades då man ville förbereda och påskynda individens inre process inför det Förstärkta 
Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mycket tid togs i anspråk att förbereda, 
kartlägga och motivera individerna. Eftersom det Förstärkta Samarbetet är satt till max ett år så fanns inte 
mycket tid kvar till att pröva och utmana sin arbetsförmåga. Mitt Val är en kort men intensiv insats. 
Erfarenheter från Växjö visade att individen blev mycket mer redo att skrivas in i det Förstärkta Samarbetet. 
Under tiden i Mitt Val påbörjades den gemensamma kartläggningen och formulerandet av mål för individen. 
 
Lämpliga deltagare väljs ut av handläggare på Försäkringskassan. 
Processen startar med ett samtal mellan handläggare på Försäkringskassan och individen. Därefter 
genomförs gruppaktiviteter, att likna vid vägledning. De görs med 6-8 deltagare, två gånger i veckan à två 
timmar per tillfälle under en period av fyra veckor. 
 
Innehållet i gruppträffarna syftar bland annat till att öka deltagarnas kunskaper om sina styrkor och 
färdigheter, börja bolla idéer om vilka vägar man kan gå mot arbete/studier, utbyta erfarenheter i gruppen 
och information om olika stöd som finns för att hitta sin väg ut i yrkeslivet/studierna. 
 
Andra resultat och kommentarer 
Som nämnts i inledningen har Mitt Val under 2021 påverkats i mycket stor utsträckning av pandemin. Det 
riktar sig till en målgrupp som till stora delar består av personer i olika riskgrupper, samtidigt som 
arbetssättet bygger på fysiska gruppträffar där gruppdynamik och övningar syftar till att förbereda 
deltagarna för att komma vidare i sin process. 

 
När det gäller resultat för 2021 kan konstateras att det endast gick att genomföra en gruppaktivitet. Den 
hade inriktningen unga med aktivitetsersättning och genomfördes under hösten 2021. 
Det intressanta med den gruppen var att den till största delen genomfördes digitalt. Vi kan konstatera att det 
upplägget hade bättre förutsättningar att fungera för den målgruppen. 
 
6 personer deltog och alla fullföljde. Av dessa var 1 kvinna och 5 män. 
4 av deltagarna kom från Värnamo kommun och 1 person från vardera Gislaveds och Gnosjö kommuner. 
Efter avslutad kurs gick samtliga till Gemensam kartläggning (GK). En av dessa valde att avvakta inskrivning 
pga kommande studier. 
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När det gällde gruppen sjukskrivna visade det sig att målgruppen inte med samma självklarhet hanterar de 
digitala verktygen. 

 
Under november-december påbörjades planeringen inför nya grupper. Förhoppning finns om att kunna 
genomföra 2-3 nya omgångar under första halvåret 2022. 
 
Trots begränsningarna i antal genomförda grupper har intresse funnits att ta del av projektets erfarenheter. 
Redovisning har bl a skett till de ansvariga för Mitt Val i Kronoberg och för riksdagspolitiker från länet. 
 
Måluppfyllelse 2021  
Det finns ingen anledning att bedöma måluppfyllelsen när så få kunnat delta under året. 

 
Ekonomi 
Förbundet beviljade max 1.200.000kr till projektet, varav 1.080.000kr avsattes i budgeten i 
Verksamhetsplan 2021. Utfallet blev 291.511kr. Eftersom projektet återkommande har pausats så 
har budgetprognosen under året uppdaterats, bl a i Verksamhetsplan 2022. 
 

4. Nya Vägar 

Ansvar och period 
Nya Vägar är ett projekt i samarbete mellan Arbetsmarknadsenheterna i Gislaved och Gnosjö 
kommun. Projektet kan ses som en ”lågtröskelverksamhet” och vänder sig till den målgrupp som står 
allra längst ifrån arbetsmarknaden.  Projektet har pågått 2019-2021. Det avslutades vid årsskiftet. 
En gemensam styrgrupp för Nya Vägar och projekt Mitt Val där även Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan deltar är ansvarig för projektet. 

Målgrupp 
➢ Långtidsarbetslösa 
➢ Sjukskrivna 
➢ Ungdom med aktivitetsersättning 
➢ Personer som riskerar isolering  
➢ Personer i åldern 16-60 år med prioritering upp till 40 år 
➢ Boende i Gislaved eller Gnosjö kommun 
➢ Bedöms ha förmåga att ta till sig och genomföra aktiviteter och där det finns skäl att tro att 

arbetsförmågan kommer att påverkas till det bättre. 

Personer remitteras från Gislaveds och Gnosjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
och vårdgivare. 

Arbetsgrupp 
➢ Projektledare 50% 
➢ Samordnare Gislaved 100% 
➢ Samordnare och handledare Gnosjö 25% 
➢ Externt upphandlad konsult (Ny Kraft) 
➢ Medarbetare i Kulturförvaltning samt Centrum för Livslångt Lärande (Kreativt skapande) 

Metod och aktiviteter 

Metoden i projektet har varit indelad i tre delar: Ny kraft, Aktiv hälsa och Kreativt skapande. 

Ny Kraft – en föreläsningsserie med Camilla Saarinen, certifierad coach. Föreläsningarna hålls om 
8 moduler där varje modul har ett visst tema, t ex självkänsla/självförtroende, mål, stress, 
”sanningar” mm. Ny Kraft är obligatorisk för samtliga deltagare. 

Aktiv hälsa Kostföreläsning – Föreläsning om kostens betydelse, socker, hur hantera matsvinn, E-
nummer mm. Syftet är att motivera deltagarna att äta nyttigare och skaffa sig bättre 
levnadsvanor. Föreläsningen hålls av utbildad kock från Centrum för Livslångt Lärande. 

Aktiv hälsa Naturpromenader – Naturen har en helande och läkande effekt på människan. Därför 
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sker våra promenader alltid i naturen tillsammans med handledare. Syftet är att minska stressen 
för deltagarna. 

Kreativt skapande – Ett samarbete med Glashuset i Gislaved. Deltagarna har fått prova på 
fotografering och lära sig hur man ställer in en kamera och hur man kan komponera en bild. Stor 
del av året har aktiviteten ställts in på grund av Covid-pandemin och kreativt skapande har 
erbjudits på Arbetsmarknadsenheten istället. Deltagarna har målat utifrån ett visst tema, till 
exempel något som har diskuterats på någon kurs som genomförts i projektet.  

Mandala – Måla och färglägga avancerade motiv i syfte att sänka puls och reducera stressnivån i 
kroppen. 

Måluppfyllelse 
➢ 60 deltagare per år i Gislaved och 10 deltagare per år i Gnosjö. 

Under 2021 har sex nya deltagare skrivits in i Gislaved och fem i Gnosjö. Totalt deltog 22 personer 
under året: tolv kvinnor och två män från Gislaved och sju kvinnor och en man från Gnosjö. 

Remissflödet har varit lågt trots dialog med remittenter. Målgruppen finns främst hos Ekonomiskt 
bistånd. Där är dock många individer sjukskrivna och handläggarna kan inte kräva att de då deltar 
i någon insats. Hos Arbetsförmedlingen finns inte många från målgruppen. Några individer har 
remitterats från psykiatrin, vilket är positivt. 

Under hela projekttiden har 57 personer deltagit i projektet. Målet är inte uppfyllt. 
 
➢ Alla deltagare ska uppnå ökad livskvalitet i minst tre av åtta delar i Livshjulet.  

I genomsnitt hade 4 av 8 delar i livshjulet förbättrats vid avslut. Det är fler än förra året, trots 
omständigheterna med pandemi och att projektet var på väg att avslutas. Målet är uppfyllt. 

 
Två indikatorer för finansiell samordning ska uppfyllas enligt nedan Både här och i slutrapporten 
tas svaren med från hela projektperioden 2019-2021  
➢ Av de deltagarna som avslutas ska 75 % anse att de fått stöd som är till stor nytta för dem.  

Av de sex alternativen anses de tre högra i diagrammen nedan som positivt svar: Ofta/Till stor del, 
För det mesta/Till mycket stor del och Alltid/Helt och hållet.  

 

40 av de 57 avslutade har svarat på enkäten. Alla har inte angett kön. 73% av samtliga svarade 
positivt på frågan.  
Kommentar: Det är ett högt satt mål för denna målgrupp, som står mycket långt från 
arbetsmarknaden. Formuleringen är ju ”till stor nytta”. Svaren ligger så nära målet att det skulle 
kunna bedömas vara uppfyllt. Samtidigt är det lägre än riksgenomsnittet på samma fråga (87%). 
Bortfallet är också relativt stort (17 av 57). Målet är delvis uppfyllt. 
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➢ 75 % av deltagarna ska anse att det stöd de fått hjälpt dem att utveckla sätt att hantera sin 
situation.  

 
40 av de 57 avslutade har svarat på enkäten. 56% av samtliga svarade positivt på frågan.  
Kommentar: Även vad gäller denna fråga är målet högt satt, och nås inte riktigt. Samtidigt kan 
man överväga om även personer som svarat ”Delvis” har gett ett svar som ska bedömas som 
positivt. I stort sett alla har ju upplevt förbättringar inom tre eller fler områden av Livshjulet (se 
ovan). Varje upplevelse av att ha fått hjälp att hantera en del av sin situation bättre måste 
bedömas som positivt och ge effekter för individ och samhälle.  Målet är delvis uppfyllt. 

Andra resultat 

Under 2021 har alla 22 deltagarna avslutats. De sista avslutades i december, då projekttiden tog 
slut. 

Avslutsorsaker 2021: 
Utskrivning på grund av sjukdom: 2 deltagare 
Utskrivning till annan arbetslivsinriktad rehabilitering: 20 deltagare 

Extern och intern samverkan har fungerat mycket bra, vi har haft bra dialoger och 
överenskommelser om aktiviteter och dess innehåll.  

Coronapandemin har även påverkat Nya Vägar. Bland annat har styrketräningen i kommunens 
anläggningar en gång per vecka bytts ut mot en till promenadgrupp varav en vänder sig till de 
deltagare som har svår smärtproblematik och går långsammare än övriga individer. 

Deltagare från Gnosjö får inte skjuts till aktiviteter i Gislaved p g a att man inte skall samåka under 
rådande pandemi och deltagare i Gislaved får heller inte skjuts till och från aktiviteter av samma 
anledning. 

En slutrapport för hela projekttiden har publicerats på förbundets hemsida. Där dras bl a följande 
slutsatser: 

- Målet på 60+10 deltagare per år var för högt satt från början. Antalet remisser har legat lägre 
trots aktiv marknadsföring av projektet. Arbetsförmedlingens reformering och minskat antal 
nybesök hos försörjningsstöd har påverkat antalet remisser. 

- En blygsam minskning av behov av offentlig försörjning har skett. Dock uppger deltagare att 
de mår mycket bättre inom flera olika områden. De mål som handlar om förbättrad hälsa, 
vardagsstruktur mm har nåtts.  

- De delar av arbetssättet i Nya Vägar som varit framgångsrika och ekonomiskt möjliga att 
fortsätta med, har implementerats i ordinarie arbetssätt. 

Ekonomi 

Förbundet beviljade max 1.265.000kr för 2021, varav 1.091.700kr reserverades i budgeten i 
verksamhetsplanen. Utfallet blev 1.158.878kr. 

  

 

 

 

0%

0%

0%

0%

20%

15%

25%

20%

30%

50%

16%

18%

0%

40%

33%

25%

4%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Män (n=4)

Kvinnor  (n=25)

 Samtliga (n=40)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

Comfact Signature Referensnummer: 1309975



Bilaga 2 till Årsredovisning 2021 

9 (9) 

     

 

 
5. Samverkansteam Finnveden 

Ansvar och period  

Samverkansteam Finnveden är en ny basverksamhet som samtliga parter i förbundet varit 
engagerade i att starta. Uppstart av teamen påbörjades under hösten 2021 i alla tre kommuner. 
Verksamheten är tänkt att bli långsiktig, i ständig förändring. För styrning och ledning finns 
Beredningsgrupp och styrgrupp med relevant representant från samtliga ägare. Förbundets 
verksamhetsutvecklare fungerar som projektledare.   

Målgrupp  

Personer i behov av samordnade arbetsförberedande insatser och kartläggning i syfte att 
förbättra förmåga att delta i ordinarie arbetslivsinriktade insatser. Personen har en komplex 
situation med behov av samverkan av minst två myndigheter. Fysisk, psykisk, social 
funktionsnedsättning och/eller språkbegränsningar som påverkar arbetsförmågan.  

Personen kan ha ett tidigt identifierat behov av samverkan eller ett långvarigt behov av offentlig 
försörjning. Inga medicinska/sociala hinder för att påbörja förberedande eller arbetslivsinriktade 
insatser ska föreligga.  

Insatsen är riktad mot personer 16 till 64 år med fokus på unga, 16 till 29 år.    

Arbetsgrupp  

I varje kommun finns ett samverkansteam bestående av representanter från kommunernas 
arbetsmarknadsenhet, ekonomiskt bistånd samt handläggare från Försäkringskassan och 
rehabkoordinator från Regionen, psykiatriska kliniken. De tre teamen arbetar nära tillsammans.  

Metod och aktiviteter  

Målet för verksamheten är att utnyttja den samlade kompetensen och tillvara ta kunskap och 
erfarenheter från olika myndigheter och verksamheter för att på bästa sätt, i samverkan, stötta 
individen till rätt insats vid rätt tidpunkt. Samverkansteamen är en kompletterande och 
förstärkande verksamhet.  

Initialt kommer arbetet att vara inne i en lärandeprocess där teamen tillsammans använder sig av 
de insatser som finns i ordinarie verksamhet samt kompletterar med det som personen är i behov 
av. Parallella, samordnade insatser kommer erbjudas personen med sikte på hälsa, motivation, 
livssituation, målsättning och vad som behöver hända för att etableras på arbetsmarknaden. 
Redskap för att stötta individen är metoderna Supported Employment/Individual placement and 
support, Supported Education, Motiverande samtal och Rätt stöd - rätt försörjning. Verktyget 
SKAPA kommer att användas för att mäta och samtala om varje deltagares progression.   

Ekonomi  

Förbundet beviljade max 812.000kr för 2021. Utfallet blev 433.584kr. Insatsen har en 
treårsbudget som omprövas varje år.  
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Organ  Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen  

 

 

Plats och tid  2022-03-17 kl 09.00-12.00 på AME i Anderstorp. 

 

Beslutande  Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun  

Kari Parman, Gnosjö kommun  

Runar Eldebo, tjänstgörande ersättare Värnamo kommun  

Klas Rydell, Försäkringskassan 

Håkan Johansson, Region Jönköpings län 

Tommy Sjögren, Arbetsförmedlingen 

 

Övriga deltagande Peter Hedfors, förbundschef 

Viktoria Önneby, verksamhetsutvecklare 

 

Adis Suskic, enhetschef AME, Gislaveds kommun, §§ 1 - 6 

Utses att justera Kari Parman 

 

Sekreterare 

 

Digital justering 
Peter Hedfors 

Mötesordförande Digital justering  
Inga-Maj Eleholt 

Justerare  Digital justering 
Kari Parman 

 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Styrelse  

 

Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen   

Sammanträdesdatum 

 

2022-03-17    

Datum för uppsättande  

 

2022-03-22 Datum för nedtagande 2021-04-13 

Förvaringsplats  

 

Förbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping 

 

 

..................................................................... 

 

 Peter Hedfors, förbundschef  
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§ 1.  Öppnande  

Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2.  Val av justerare 

Styrelsen beslutade att välja Kari Parman till justerare. 

 
§ 3.  Fastställande av dagordning  

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 4.  Rapporter 

a) Adis Suskic, enhetschef på AME i Gislaveds kommun, informerade om AME-

verksamheten i Anderstorp. 15 personer är anställda på de praktiska verksamheterna 

(café, pack, snickeri, möbellager mm), som coacher eller annan funktion på enheten 

nu. Närmaste förändring blir en ombyggnation inför att SFI ska flytta in. Han ledde en 

rundvandring i lokalerna. 

 

b) Peter Hedfors informerade om slutrapporten från projekt Stöd till arbete – SE/IPS 

och den uppföljning som gjordes våren 2021 innan projektet avslutades. 56% av 

kvinnorna och 58% av männen hade anställning när de avslutades. 

 

c) Viktoria Önneby informerade om läget i Samverkansteam Finnveden. 10 inskrivna 

deltagare aktuella just nu: 3 personer från Gnosjö, 1 person från Värnamo och 6 

personer från Gislaved.   

 

c) Peter och Viktoria informerade om annat aktuellt i förbundet.  

 

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

§ 5.  Meddelanden 

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen 

a) Protokoll AU 220309 

b) Minnesant Beredningsgruppen 220302 

c) Minnesant Mitt Val 220223 

d) Minnesant styrgrupp Samverkansteam Finnveden 220304 

e) Minnesant Lokal Arbetsmarknadsgrupp i Värnamo 220303 

f) Minnesant samråd med Kommunal utveckling 220207 

g) Samordningsnytt februari 2022 
h) NNS-nytt nr 1-2022 
i) Minnesant möte 220224 referensgrupp om NNS arbete 

j) Minnesant ledningsrådet för Insatskatalogen 220209 

 

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna 
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§ 6.  Årsredovisning 2021 med två bilagor 

Förbundschef kommenterade de ändringar som gjorts sedan styrelsen antog 

årsredovisningen i preliminär form på mötet i februari. Vi får revisionsberättelsen först 

då alla i styrelsen undertecknat årsredovisningen, men revisionsbiträdesrapporten 

innehåller inga allvarliga anmärkningar på redovisningen eller styrelsens arbete. 

 

Styrelsen beslutade  

att fastställa Årsredovisning 2021 med två bilagor och skicka den till medlemmarna 

tillsammans med revisionsberättelsen. 

 

§ 7.  Ekonomisk rapport per 220228 

Förbundschef gick igenom en ekonomisk rapport med helårsprognos. Redan nu kan 

man se att det kommer att finnas lite mer medel att disponera till ny verksamhet, om 

det kommer någon ansökan.  

Ett behov som kan uppstå är om det visar sig att AF kan få loss en medarbetare till att 

ingå i Samverkansteam Finnveden. En annan möjlighet är att en idé om ett projekt 

med en läkare kunnig i försäkringsmedicin, som man håller på att forma i Södra 

Vätterbygden, också visar sig möjligt att sprida i vårt område. 

 

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 8.  Ansökan om medel till IT-spåret 

En ansökan om medel har nu inkommit från Region Jönköpings län. Konceptet 

innebär att fem av platserna i den kommande folkhögskoleutbildningen ska vara 

reserverade för deltagare från vårt område och att vi ska bidra med minst 600tkr per år 

tills vidare.  

Ansökan diskuterades. Förbundschef har skickat 10 frågor om kompletterande 

information till regionen, utifrån diskussioner som hållits i beredningsgruppen. Det är 

viktigt att få svar på dessa frågor och ha tid att samråda med de andra förbunden i 

länet innan beslut tas. AU föreslår ett extra styrelsemöte i samband med 

vårkonferensen den 2 maj, vilket övriga ställer sig positiva till. 

 

Styrelsen beslutade att lägga diskussionen till handlingarna och återkomma till 

ansökan vid ett extra styrelsemöte den 2 maj. 

 

§ 9.  Indikatorer för finansiell samordning 

Förbundschef presenterade en analys som gjorts av enkätsvar som kom in förra året. 

Se separat dokument. Resultatet diskuterades. Flera reflektioner gjordes: 

- Vi ska inte dra några större slutsatser av resultatet eftersom antalet svar är så få 

- Medarbetarna i Samverkansteam Finnveden bör få en ordentlig genomgång av 

detta resultat, för att kunna lära och vara förberedda när nästa enkät ska besvaras 

- Jämställdhet är ett utvecklingsområde. Det räcker inte att ha en bra handlingsplan 

- Nästa gång bör var och en avge sina egna svar i både beredningsgrupp och 

styrelsen, för att få mer jämförbara svar med övriga riket. 
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- Viktigt att beakta att resultatet påverkas av vilken inriktning och vilka mål 

projekten haft.  

 

Styrelsen beslutade att lägga diskussionen till handlingarna. 

 

§ 10.  NNS projekt Stoppa våldet 

Viktoria Önneby presenterade förfrågan från NNS om fler förbund vill delta i 

implementeringen av projekt Stoppa våldet, ett regeringsuppdrag att öka upptäckten av 

våld i nära relationer. Styrelsen var enig med styrgruppen för Samverkansteam 

Finnveden och AU att detta skulle passa bra, bl a för att öka fokuset på jämställdhet. 

 

Styrelsen beslutade att ansöka om att bli ett implementeringsförbund för 

regeringsuppdraget Stoppa Våldet. 

 

§ 11.  Kommunikationsplanen om effekter 

Kommunikationsplanens punkt om information till fullmäktige diskuterades. 

Hanteringen av frågan om medel till IT-spåret visar att det finns ett stort behov av 

information om förbunden redan nu. 

 

Styrelsen beslutade att ge förbundschef i uppdrag att erbjuda sig att medverka med 

information i kommun- och regionfullmäktige och 

Att styrelsens ledamöter från kommun och region framför behovet av information till 

respektive fullmäktiges ordförande. 

 

§ 12.  Uppföljning av studiebesöket 220308 

Studiebesöket av riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson (Vetlanda) och Marianne 

Fundahn (Trelleborg) diskuterades. Bl a framfördes tydligt vår oro för vilka effekter 

reformeringen av AF får för vår målgrupp. Mötet upplevdes positivt av de närvarande, 

även om det är svårt att veta om det leder till något särskilt. Styrelsen var enig om att 

vi bör bjuda in till samtal vid fler tillfällen, förslagsvis om ett år då det är klart vilka 

från länet som ingår i de berörda utskotten i riksdagen. 

 

Styrelsen beslutade att lägga diskussionen till handlingarna. 

 

§ 13.  Sammanträdesplan 

Styrelsen beslutade att föreslå SF Södra Vätterbygdens styrelse att vårkonferensen 

genomförs på Tallnäs stiftsgård, 

Att styrelsen håller ett extra möte i samband med vårkonferensen 2 maj 

Att strategidagen 2 juni och arbetsdagen 20 sept anordnas på Toftaholms herrgård   

Att uppdatera sammanträdesplanen för 2022 i enlighet med AUs förslag.  

 

§ 14.  Övriga frågor 

En anmälan har gjorts i avvikelsehanteringssystemet Lex Heller om problem att få sin 

förmåga utredd. En person behövde få en intellektuell funktionsnedsättning utredd för 
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att få rätt stöd både praktiskt och ekonomiskt, men berörd vårdcentral saknade 

psykolog. Alla berörda parter är överens om att ansvaret är primärvårdens, men flera 

psykologtjänster är obesatta. Eftersom de inte tog ansvaret fick kommunen gå in och 

betala för en extern utredning. Även om dilemmat är känt inom primärvården så 

diskuterades om styrelsen ska göra något för att uppmärksamma problemet. 

 

Styrelsen beslutade 

Att ge förbundschef i uppdrag att ta fram ett förslag till brev som styrelsen kan ta 

ställning till vid sitt nästa möte. 

 

§ 15.  Avslutning 

Inga-Maj Eleholt tackade alla och avslutade mötet. 
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för Finnvedens Samordningsförbund, org. nr 222000-2873 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige Jönköpings län 
Kommunfullmäktige i Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommun. 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Finnvedens Samordningsförbund för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar respektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 
 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

  

DocuSign Envelope ID: 8477F533-EF93-4B37-AA51-BB2269CFB4E3



  

 

 

Revisionsberättelse Finnvedens Samordningsförbund, org. nr 222000-2873, 2021 2 (2) 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.   

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Finnvedens Samordningsförbund för år 
2021. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.  

 
 
Jönköping 2022-03-22 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren Östen Johnsson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
  
                                                            
 
 
 
 
Jan-Olof Karlsson 
Förtroendevald revisor 
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1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finnvedens Samord-
ningsförbund för räkenskapsåret 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 
 
 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag.  
• Översiktlig analys av övriga poster. 
  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  
 
Vid granskningen av förbundets förvaltning har en sen inbetalning till skattekontot iden-
tifierats vilket resulterade i en mindre kostnadsränta om 2 kr. Förbundet har ej lidit någon 
väsentlig skada på grund av försummelsen därmed. Vår rekommendation är att se över 
rutinen så att skatter och avgifter framöver betalas in i tid. 
 
Vid genomgång av förbundets bankfullmakter framkom även att ett par personer inom 
förbundet har rätt att ensam göra direktbetalningar. Förbundet tog upp frågan med be-
rörd bank under revisionen av räkenskapsår 2021 och denna behörighet synes inte vara 
kopplad till ett berört konto varpå behörigheten synes vara oanvändbar. Förbundet infor-
merar att detta skall justeras omedelbart trots att behörigheten är oanvändbar vilket är i 
linje med vår rekommendation. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  
 

2.3 Räkenskapsrevision  
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning av räkenskaperna.  

2.4 Balanskrav 
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 817 tkr. 
Balanskravsresultatet för 2020 uppgick till 155 tkr. 
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt. 
Enligt rekommendationen från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rim-
lig storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20 % av en medelsfördelning på 
mellan 0-7 mkr plus 15 % på belopp därutöver på medelsfördelning mellan 7,1-15 mkr. 
För Finnvedens Samordningsförbund skulle det med budgeterad medelsfördelning för 
år 2021 om ca 5 158 tkr innebära ett eget kapital om ca 1 032 tkr jmf med nuvarande 
eget kapital per 2021-12-31 om 2 661 tkr. Enligt den verksamhetsplan för år 2022 som 
finns i förbundet med en budgeterad medelsfördelning för år 2022 om ca 5 070 tkr, 
skulle det innebära ett eget kapital om ca 1 014 tkr jmf med budgeterat eget kapital per 
2022-12-31 om ca 50 tkr. 

2.5 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
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I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
För förbundet finns det i en Verksamhetsplan med Budget 2021 mål och budget för att 
uppfylla en god ekonomisk hushållning. Definierade mål finns för de individinriktade och 
strukturövergripande insatserna.   
I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Vår översiktliga granskning av förbundets uppföljning av 
måluppfyllelse i de olika projekten visar på tillfredsställande hantering avseende detta.   
 

2.6 Resultatet 
Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 
Utfall  
2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 5 158 5 152 

Verksamhetens kostnader -4 341 -4 997 

Avskrivningar - - 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 817 150 

 

Verksamhetens intäkter har följt budget enligt verksamhetsplan 2021. Året har dock på-
verkats av Covid-19 och tillkommande restriktioner har gjort att man inte kunnat bedriva 
verksamheten som vanligt, med lägre kostnader som följd.  
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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2.7 Balansräkning 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga fordringar 59 110 
Kassa och bank 3 492 2 796 
Summa tillgångar 3 551 2 906 
Eget kapital exkl. årets resultat 1 845 1 689 
Årets resultat 817 155 
Kortfristiga skulder 889 1 062 
Summa eget kapital och skulder 3 551 2 906 
   
Ansvarsförbindelse Inga Inga 
   

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts 
något under perioden.  

2.8 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  
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2.9 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  
 
Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor   
 
 
   

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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Ordförande har ordet 
”Samverkan för allas delaktighet i samhället” 
 

Höglandets samordningsförbund bedriver finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  
Region Jönköpings län och kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö,  
Tranås och Vetlanda.  
 

Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring personer som är i behov av ett 
samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. Förbundet finansierar både invid- 
och strukturinriktade verksamheter. 
 

År 2021 har varit ett år som till stor del präglats av pandemin och de många utmaningar 
som denna har fört med sig. En del aktiviteter och möten har blivit inställda men viljan att 
hitta andra vägar har, precis som förra året, varit stor varför mycket också har 
genomförts men kanske på ett annat sätt än vad vi tidigare varit vana vid. 
 

Med start detta år har SE-Höglandet övergått i långsiktig integrerad verksamhet (LIV).  
SE-verksamheten har som huvudmål att stödja personer som har svårigheter att etablera 
sig och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden på grund av 
funktionshinder, psykisk ohälsa eller missbruksproblem.  
 

Vår strukturinriktade verksamhet Samverkanskoordinator - LIV ger våra 
kommunområden möjlighet till en samverkanskoordinator på 50 % vars uppdrag är att 
arbeta med samverkansfrågor mellan alla fyra parter – Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Regionen och kommunen. Detta är en viktig verksamhet för att 
bibehålla och stärka samverkan mellan parterna. 
 

IT-spåret har fortsatt sin verksamhet med vissa anpassningar utifrån pandemin. Avtalet 
kring IT-spåret går ut under år 2022 och hur fortsättningen för denna verksamhet blir är i 
skrivande stund inte klart. 
Vi har under året genomfört en digital version av Höglandets psykiatrivecka tillsammans 
med Värnamo och Jönköpings sjukvårdsområden. Antalet visningar av föreläsningarna 
steg jämfört med förra året då det totalt har registrerats 10 762 visningar av materialet.  
 

Förbundets årliga inspirationsdag ställdes om till en inspirationsföreläsning med Camilla 
Saarinen under temat Arbetsglädje i förändringstid. Den nationella finsamkonferensen 
ställdes däremot tyvärr in på grund av pandemin. 
 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack de som arbetar inom de verksamheter vi 
finansierar. Ni har, precis som tidigare år, visat ett stort engagemang för era uppdrag med 
målet att hjälpa fler människor att komma i arbete eller studier. Jag vill även rikta ett stort 
tack till vår förbundschef, Britt-Marie Vidhall, för ytterligare ett års förtjänstfullt arbete. 
 
Sebastian Hörlin 
Ordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. 
Förvaltningsberättelsens struktur följer Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 
R15, med vissa tillämpningar i förhållande till samordningsförbundens struktur. 

Till redovisningen hör två bilagor.  
 
Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Jönköpings län samt kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, 
Vetlanda och Tranås som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
den beredningsgrupp och ett kansli. 
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel 
handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Finsamförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av 
medlen, Region Jönköpings län med en fjärdedel och kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Tranås och Vetlanda med resterande fjärdedel. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Förbundet har antagit visionen ”Samverkan för allas delaktighet i samhället”. Förbundet ska 
stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som utförs av förbundsmedlemmarna och 
hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta/studera. 
Förbundet driver ingen egen verksamhet utan står för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet. 
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 8033 7 992 6 423 6 444 5 207 

Verksamhetens kostnader 7605 7 506 6 652 7 002 5 242 

Årets resultat 428 486 – 229 – 558 – 35 

Soliditet 77 61 55 43 34 

Antal anställda 1 1 1 1 1 

 
Kommentar: 
Från förbundets start 2011 till april 2017 fanns det en verkställande tjänsteperson som 
arbetade 50 %. När hen gick i pension anställdes en förbundschef på 75 %. 
 

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE



 

 Sida 5 
 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Vid inledningen av 2021 fanns en förhoppning hos alla parter att Covid-19 pandemin snart 
skulle vara över. Tyvärr har det inte blivit så utan regler och restriktioner har präglat 
verksamheterna under 2021. 
Inspirationsdagen var först planerad till maj 2021 men fick flyttas till oktober 2021. Den 
kunde inte genomföras då heller utan flyttades till mars 2022. Däremot genomfördes en 
digital inspirationsföreläsning med Camilla Saarinen på temat ”Arbetsglädje i 
förändringstid”. 
Psykiatriveckan genomfördes helt digitalt 2021 tillsammans med alla tre psykiatrikliniker 
inom Region Jönköpings län. Eftersom det digitala formatet infördes med god framförhållning 
2021 blev det mycket lyckat. Det var 10 762 visningar av föreläsningar och seminarier och 
antalet personer som nåddes av sändningarna var långt fler eftersom det ibland var hela 
skolklasser som lyssnade med en gemensam uppkoppling. Samarbetet med regionens alla 
psykiatrikliniker ledde till att det även 2021 inte blev någon kostnad för Höglandets 
samordningsförbund. 

Från 2021-01-01 överfördes projektet "Supported Employment - fortsättning" till 
verksamheten "SE-Höglandet" enligt konceptet LIV (Långsiktig integrerad verksamhet).  
Slutrapporten kring ”Supported Employment – fortsättning” är publicerad på vår hemsida 
https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/slutrapporter  Huvudmålet är 
att stödja personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på den 
öppna arbetsmarknaden på grund av funktionshinder, psykisk ohälsa eller 
missbruksproblematik.  
Trots de fortsatta restriktionerna på grund av Covid-19 pandemin har arbetet inom SE-
Höglandet fungerat väl. Coacherna upplever att de har goda relationer med arbetsgivare, och 
att det ger möjligheter för individer att få praktik/arbete. Restriktionerna har försvårat 
möjligheter till olika typer av träffar med både deltagare och arbetsgivare. Det har varit 
personalförändringar i en del av kommunerna vilket har medfört några förändringar kring 
vilka som arbetar som SE-coach. En kommun gav internutbildning i SE-metoden och i ett fall 
delfinansierade Höglandets samordningsförbund en grundutbildning i SE-metoden för en ny 
coach.  

Ett viktigt uppdrag i SE-Höglandet är också att erbjuda ett systematiskt efterstöd till både 
arbetsgivare och arbetstagare även när en anställning/praktik har inletts. Det är alltid möjligt 
för alla parter att vid behov kontakta SE-Höglandet. 

Statistiken för SE-Höglandet mäts på nationell nivå i SUS (System för Uppföljning av 
Samverkan). Systemet administreras av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg 
installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla brister som inte till alla delar är 
korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. En 
arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett nytt system för statistik som kommer att tas i bruk 
2023-01-01. 
 
IT-spårets undervisning har fungerat bra för de flesta studenterna, även på distans, men den 
delen som handlar om socialt lärande har varit svårare på distans. Även studiebesök från nya 
studenter och praktik på arbetsplatser har fått inskränkas på grund av smittorisken. 
En arbetsgrupp från medlemsparterna har arbetat med att undersöka möjligheterna för IT-
spårets finansiering i framtiden samtidigt som det tryggar deltagarnas möjlighet till 
försörjning under studietiden.   
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Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och olika restriktioner i samhället och inom olika 
verksamheter har påverkat förbundets verksamheter på olika vis.  
 
Samverkanskoordinatorerna har under hösten deltagit i en kurs med temat ”Att leda andra 
utan att vara chef”. Kostnaden för kursen återfinns inom ramen för budgeten. 
 
Höglandets samordningsförbund är medlem i Nationella nätverket för 
samordningsförbund NNS. I NNS:s regi har det informerats kring BIP i Sverige samt 
progressionsverktyget SKAPA från Halland. NNS har också tagit initiativ till ett arbete kring 
att skapa ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom välfärdsområdet. 
Höglandets samordningsförbund har valt att följa utvecklingen av dessa projekt under 2021.  
Indikatorenkäter kring deltagarnas nöjdhet har genomförts i SE-Höglandet under oktober 
2021. Enkäterna har sitt ursprung i ett samarbete inom NNS. 
På grund av pandemin har det under 2021 inte varit någon Finsamkonferens och inga 
förbundschefsdagar. Förbundschefsdagarna ersattes med digitala informationsträffar från 
Nationella rådet. Ordförandedagen ställdes in helt. NNS i södra Sverige har tagit initiativ till 
gemensamma digitala träffar för ordförande och förbundschef för att utbyta erfarenheter och 
få information. 
I oktober genomfördes en gemensam arbetsdag för styrelse och beredningsgrupp. Denna 
samling kunde genomföras på plats i Nässjö. 
I planerna för 2021 ingick extra marknadsföring av verksamheterna genom att till exempel 
skapa nya filmer med deltagare, men det har inte kunnat genomföras.  
 
Förbundschefen har deltagit vid olika samlingar för att informera om förbundet och vilka 
verksamheter som finns. 
 
Eftersom de flesta samlingar 2021 har genomförts digitalt har kostnader för resor och 
konferenser blivit lägre än budgeterat.  
Under året har förbundet bytt ordförande vid två tillfällen. Det första bytet skedde enligt 
tidigare beslutad rotationsordning när posten övergick från Nässjö till Eksjö.  
2021-05-31 avgick dåvarande ordföranden av personliga skäl och nuvarande ordförande 
tillträdde 2021-06-01. 
 
Bidragen har inkommit enligt planeringen. Kostnaden för tjänsteperson beräknas bli något 
högre än budgeterat och likaså kostnaden för ekonomihantering. 
Inspirationsdagen som planerades att genomföras först under våren och sedan under hösten 
ställdes in på grund av pandemirestriktioner. Däremot genomfördes en kortare digital 
inspirationsföreläsning i maj. Kostnaden för den dagen är lägre än budgeterat för en heldags-
konferens. 
Förbundet har delfinansierat en utbildning inom Supported Employment. Handledning för SE-
coacher har inte genomförts under 2021. Detta påverkar årets utfall. 
Inga större konferenser, resor med mera har genomförts vilket innebär lägre kostnader för 
utbildning och kompetensutveckling. Även kortare resor inom länet har minimerats på grund 
av Covid-19-restriktioner och tätare möten digitalt.  
 
 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Se föregående stycke. 
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1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
Styrelse 
Samordningsförbundets styrelse har 2021 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Kjell Axell   Eksjö kommun (2021-01-01 – 2021-05-31) 
Ordförande  Sebastian Hörlin  Eksjö kommun (2021-06-01 – ff) 
Vice ordförande Kerstin Hvirf     Sävsjö kommun  
Ledamot  Anna Ekström Aneby kommun  
Ledamot  Maria Engberg Arbetsförmedlingen   
Ledamot  Carina Bardh  Vetlanda kommun  
Ledamot  Kerstin Hvirf Sävsjö kommun  
Ledamot  Bengt E Carlsson Tranås kommun (2020-09-21 – 2021-01-31)  
Ledamot  Mikael Stenquist Tranås kommun (2021-02-01 – ff) 
Ledamot  Klas Rydell   Försäkringskassan  
Ledamot  Carina Linderfalk Region Jönköpings län 
 
Ersättare  Lennart Lööw Vetlanda kommun 
Ersättare   Birgitta Svensson  Aneby kommun 
Ersättare  Effat Mirsafdari Arbetsförmedlingen  
Ersättare  Birgitta Liljerås Larm Eksjö kommun 
Ersättare  Carina Åberg Försäkringskassan   
Ersättare  Margareta Andersson  Nässjö kommun  
Ersättare  Birgit Andersson Region Jönköpings län 
Ersättare  Anette Gustafsson Sävsjö kommun 
Ersättare   Mats Holmstedt Tranås kommun (2021-02-01 – ff)  
   
Kjell Axell avgick ur styrelsen under våren 2021 och ersattes av Sebastian Hörlin, som även 
övertog rollen som ordförande. Styrelsen har haft sex sammanträden under 2021, varav två 
skedde fysiskt. Sammanträdet 2021-11-12 var offentligt och skedde i Sävsjö. Efter samråd 
med medlemsparterna antogs budget och verksamhetsplan för 2022 samt preliminär budget 
för 2023 – 2024 vid det sammanträdet.  
 
Styrelsen följer verksamheten löpande under året. En delårsrapport kring förbundets 
verksamhet och budget togs fram vid halvårsskiftet och lämnades till parterna och 
publicerades även på hemsidan. 
Förslag till budget för kommande år och plan för ytterligare två år tas fram gemensamt av 
styrelsen och beredningsgruppen vid arbetsdagen som 2021 skedde i oktober. Detta 
presenteras sedan i en verksamhetsplan som skickas till medlemmarna för samråd, innan 
styrelsen fastställer planen på ett offentligt styrelsemöte i november. 
Förbundet har en internkontrollplan, handlingsplan för jämställdhet och andra styrdokument 
som styrelsen fastställt och följer upp. 
 
Beredningsgrupp 
Beredningsgruppens roll är att identifiera och föreslå verksamhet för samordningsförbundet 
samt i gemensamma diskussioner föreslå hur verksamheten kan genomföras i de berörda 
organisationerna. 
Beredningsgruppen ska löpande följa de aktiviteter som styrelsen beslutat om och kunna 
aktualisera lämpliga åtgärder om aktiviteten avviker från uppgjord plan. 
Beredningsgruppen har haft fem träffar under 2021 och har haft följande sammansättning: 
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Carina Andersson  Eksjö kommun   
Ragnhild Sjöström  Aneby kommun  
Anneli Öhlin   Nässjö kommun 
Lillemor Hultqvist   Sävsjö kommun 
Ann Elofsson   Tranås kommun 
Pernilla Friberg,  Vetlanda kommun  
Tommy Sjögren  Arbetsförmedlingen  
Emmeli Gidius Persson  Försäkringskassan  
Astrid Nordvall Persson Region Jönköpings län 
Mia Hillström  Region Jönköpings, psykiatriska kliniken 
Britt-Marie Vidhall  HSF, sammankallande  
 
Medlemssamråd, arbetsdag och Finsamkonferens 
2021-02-26 var Nässjö kommun värd för ett medlemssamråd för alla tre samordningsförbund 
i länet. Information från arbetsförmedlingen om dess ”nya” roll i samhället. Förbundscheferna 
informerade kort om förbundens verksamhet och resultat under 2020. Diskussion om IT-
spåret och framtiden. Nytt samråd planeras i februari 2022 med Gislaveds kommun som värd.  
Under förmiddagen 2021-10-20 genomförde beredningsgruppen och styrelsen en gemensam 
arbetsdag med arbete kring verksamhetsplan och budget inför 2022.  
På grund av Covid-19 pandemin ställdes Finsamkonferensen 2021 in.  
 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

Förbundet hade under 2021 en budget på totalt 7 992 000 SEK, exkl. sparade medel.  
Budgeten fördelas enligt följande: 

• 62 % individinriktade insatser  
• 25 % strukturövergripande insatser  
• 13 % administration  

Sammanfattningsvis har förbundet en god ekonomisk hushållning. 
 
Insatser 
Individinriktade insatser 2021 
 
SE-Höglandet – LIV  
Syfte:  
Stödja personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på den 
öppna arbetsmarknaden. 
Målgrupp: 
Personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden på grund av funktionshinder, psykisk 
ohälsa eller missbruksproblematik. I första hand läggs fokus på unga (18 – 29 år) som har 
eller riskerar att få aktivitetsersättning.  
Mål: 
35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet ska finna, få och behålla ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden eller gå vidare till studier.  
 
Arbetsmetod: 
Supported Employment (SE). Förbundet delfinansierar SE-coacher i varje kommunområde. 
Personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och SE-coach 
från aktuell kommun samarbetar kring det som individen behöver stöd och hjälp med. Den 

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE



 

 Sida 9 
 

enskildes vilja/motivation att arbeta är det enda kravet för att få tillgång till stödet. I enlighet 
med arbetsmetoden erbjuds både arbetstagare och arbetsgivare stöd så länge det finns behov.  
 

IT-spåret 
Syfte: 
Huvudmålet med utbildningen är att de studerande ska bryta sin isolering och gå från 
sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. 

Målgrupp: 
Målgruppen är unga vuxna från 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum 
Disorder) och stort IT-intresse. För boende i Jönköpings län.  
Mål: 

• Minst 90 % av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 
• 50 % av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär 

utbildning efter fullt genomgången utbildning. 

Arbetsmetod: 
IT-spåret är en individanpassad utbildning där de studerande arbetar utifrån sina behov och 
färdigheter. I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser 
och en lärare inom fördjupningskurser. Utförare är Campus i12 i Eksjö. 
 
Strukturinriktade insatser 2021 
Samverkanskoordinator - LIV 

• Ledningsgrupper  
• Arbetsgrupper  
• Frukostmöten 
• Informationsträffar 
• Utvecklingsträffar för samverkanskoordinatorer  
• Samverkansträffar i länet 
• Arbetsgrupp i länet kring BIP (Baeskeftigelseindikator - Danskt forskningsprojekt 

kring vilka indikatorer som leder till arbete) 
• Arbete kring SIP (Samordnad Individuell plan) nationellt och lokalt 
• Rätt stöd – rätt försörjning 
• Arbetsgrupp Inspirationsdag 
• Utbildning ”Att leda andra utan att vara chef” – två dagars utbildning för 

samverkanskoordinatorer 
 

Psykiatriveckan – för allmänhet och professionella 
• Föreläsningar 
• Inspiration 
• Egenupplevelse 

 
Utbildning och inspiration  

• Delfinansiering utbildning Supported Employment, en deltagare 
• Träffar för SE-coacher på Höglandet, nio digitala tillfällen 
• Träffar för alla som arbetar inom SE-projektet, två digitala tillfällen 
• Metodtrohetsnätverk vid två tillfällen  
• Nätverksträffar för Samverkanskoordinatorer, 11 digitala tillfällen och två live 
• Inspirationsföreläsning ”Arbetsglädje i förändringstid”, ett tillfälle 
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Indikatorer för finansiell samverkan 
Uppföljning och mätning av nöjdhet via enkäter 

• Deltagare IT-spåret 
• Deltagare SE-Höglandet 

 

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
SE-Höglandet - LIV 
Statistiken för SE-Höglandet mäts på nationell nivå i SUS (System för Uppföljning av 
Samverkan). Systemet administreras av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg 
installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla brister som inte till alla delar är 
korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna redovisning. En 
arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett nytt system för statistik som kommer att tas i bruk 
2023-01-01. 
 
 
I SE-Höglandet finns ekonomiskt utrymme för cirka åtta tjänster på heltid på Höglandet. 
Kommunerna väljer själva hur många coacher de vill använda bidraget från 
samordningsförbundet till. Enligt metoden Supported Employment kan en coach, som arbetar 
heltid, arbeta med cirka 20 individer. Detta innebär att projektet kan ha cirka 160 personer 
inskrivna. Under 2021 var det, enligt SUS-rapporten, 191 personer inskrivna. Varav 89 
kvinnor och 102 män. Det var 39 kvinnor och 46 män som avslutades i verksamheten under 
2021. Vid olika träffar inom verksamheten diskuteras jämställdhetsarbetet. 
Den manuella rapporten anger något färre deltagare (175 individer varav 91 män och 81 
kvinnor och två anonyma) 
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Avslutsanledning  
Målsättningen är att 35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet varaktigt 
ska kunna upprätthålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studera.  
48 % av de avslutade deltagarna har gått till arbete, studier eller är arbetssökande. Det får ses 
som ett gott resultat för 2021. Särskilt med tanke på att deltagarna befinner sig mycket långt 
från arbetsmarknaden när de startar i projektet. Även om arbetslösheten har gått ner i 
Sverige så tillhör målgruppen för SE-Höglandet fortfarande den gruppen som står längst från 
arbetsmarknaden. En viktig del av arbetet inom verksamheten är efterstöd till arbetsgivare 
och arbetstagare även efter anställning. Det finns alltid möjlighet för alla parter att direkt höra 
av sig till SE-coachen om det skulle finnas behov av stöd. 26 individer har varit inskrivna i 
detta ”efterstöd” under 2021. 
 
  

Målet är uppnått.  
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Försörjning 
Observera att en del deltagare kan ibland ha mer än en typ av ersättning samtidigt. Andelen 
som har försörjningsstöd efter insatsen har minskat och andelen utan offentlig försörjning har 
ökat vilket får tolkas som något mycket positivt. 
 

 
 
Åldersfördelning  
Verksamheten SE-Höglandet har målgrupp mellan 16 – 64 år men med tyngdpunkt på  
18 – 29 år, vilket syns på nedanstående diagram kring åldersfördelningen.  
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Indikatorer för finansiell samordning  
Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 
upplevelsen hos deltagarna i SE-Höglandet. Insamlingen av data sker i oktober. Det är helt 
frivilligt och anonymt att delta.  
Det är 59 personer som har besvarat enkäten 2021. Deltagarna är nöjda, eller mycket nöjda 
med stödet de får och 75 % uppger att de känner sig mer redo att arbeta eller studera.  
2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar på att individerna 
som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd de får. Kommentarerna redovisas 
inte eftersom det kan ge möjligheter till igenkänning.  
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Socioekonomiska effekter 
Vid medlemssamrådet för förbunden i länet i februari 2019 önskades att förbunden skulle 
pröva att redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Modellen finns bland annat beskriven i deras 
årsredovisningar och i bildspel som visades på medlemssamrådet, och som finns publicerat 
på förbundens gemensamma hemsida, www.finsamjonkopingslan.se  
 
I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas utifrån vissa schabloner: 

• Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10 000 kr 
• Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt 

andra ersättningar typ bostadsbidrag är 500 kr per person och månad. 
• Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med ca 5 700 

kr/månad (vid heltidsarbete med grundlön 19 000 kr) 

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10 500 kr i 
minskade kostnader och 5 700 kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16 200 kr/månad. 
Denna effekt jämförs med insatta medel till samordningsförbund eller respektive verksamhet. 
  
Många argument kan ställas mot denna typ av schablonisering. Det finns flera positiva 
effekter som inte mäts (till exempel effekter för alla som inte når ända fram till anställning 
under mätperioden) samtidigt som det finns faktorer som anställningsstöd, fortsatt behov av 
till exempel sjukersättning på deltid och annat som begränsar vinsten för samhället. Det finns 
dock anledning att tro att de positiva och negativa effekterna till stor del tar ut varandra. 
Kommunernas och regionens ekonomi är inte heller berörda av Arbetsförmedlingens 
kostnader för anställningsstöd. 
  
Under 2021 var det 41 deltagare i SE-Höglandet som avslutades till arbete/studier. Jämfört 
med om dessa hade fortsatt med offentlig försörjning så gör samhället tack vare förbundets 
insatser en besparing/vinst på 41 x 16 200 kr x 12 mån, totalt 7 970 400 kr, under ett år.  
Dessutom finns det positiva effekter för individens eget välbefinnande och känsla av 
innanförskap i samhället när individen ges en möjlighet att bidra till samhället.  
 
IT-spåret  

IT-spåret startade som ett projekt 2012. Det riktar sig till unga med Aspergers syndrom/ASD 
(Autism Spectrum Disorder) och stort IT-intresse, boende i hela Jönköpings län. Ett av 
huvudmålen med verksamheten är att deltagarna ska bryta sin isolering och gå från 
sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån förmåga och kompetens. Region 
Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i länet har gemensamt ekonomiskt ansvar 
för verksamheten 2018–2022. Utförare är Campus i12, Eksjö kommun.  

 
Målgrupp 

Unga kvinnor och män, fyllda 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum 
Disorder) och stort IT-intresse och boende i Jönköpings län.  

 
Arbetsgrupp/Bemanning 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och lärare 
inom fördjupningskurser.  
Metod och aktiviteter 
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Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och programmering 
- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 
- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till arbetsmarknaden. En 
period ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 

 
Majoriteten av deltagarna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, pga. 
skolans krav och svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med 
funktionsnedsättning. De deltagare som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en stark 
utveckling av självförtroende, kunskap om arbetsmarknadens krav, yrkeskunskaper och 
andra viktiga förutsättningar för att kunna klara arbete.  
IT-spåret är inte är en utbildning i ordets traditionella betydelse. Visserligen är utbildning en 
stor del av verksamheten, men det är till lika stor del en habiliterande insats där det sociala 
lärande är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. Dessutom ingår praktik och 
jobbcoachning som del i verksamheten. 
Varje deltagare har en egen, avskärmad arbetsplats, som möjliggör studier i avskildhet när 
deltagaren har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är individuell studieplanering, en 
kurs i taget, tydlig struktur, förutsägbarhet och ett fåtal personal och medstuderande. 
De gemensamma lektionerna hålls efter lunch två-tre dagar i veckan. Det gör att deltagarna 
lättare kan klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan anpassas till 
deltagarnas dygnsrytm.  

 
Under 2021 slutfördes 5 olika gymnasiekurser: Programmering 2, Datorteknik, Dator- och 
nätverksteknik, Nätverksadministration samt Nätverksteknik. Dessutom genomfördes ett 
projektarbete inom webbutveckling. 3 fördjupningskurser slutfördes: C# fördjupning, 
Webbapp development samt Webbprogrammering 1. Kurserna anpassas efter situationen på 
arbetsmarknaden. 
 
Sedan starten 2012 har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av de 82 har 39 
avbrutit studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och 
bristande intresse. Positivt att nämna i sammanhanget är att andelen deltagare som fullföljt 
utbildningen har ökat de senaste åren. Mellan åren 2012 och 2017 var det 46 % som fullföljde 
utbildningen. Mellan 2018 och 2021 hade andelen som fullföljde ökat till 64 %.  
Under 2021 har sammanlagt 22 personer varit inskrivna, samtliga män. Sju av dem kom från 
Södra Vätterbygden, 14 från kommuner på Höglandet samt en från Finnveden. 

 
Måluppfyllelse 

➢ Bidragsberoende och utanförskap ska minska hos målgruppen  
➢ Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden ska bli en tillgång på 

arbetsmarknaden 
➢ Ungdomar ska gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på 

så sätt bidra till samhällsnyttan. 

Verksamhetens möjlighet att påverka uppnåendet av de tre inledande målsättningarna 
är marginell, eftersom hela målgruppen är stor och påverkansfaktorerna många. I 
detta sammanhang begränsar vi bedömningen till att gälla personer som deltagit i IT-
spåret. Det är klart att bidragsberoende och utanförskap i gruppen deltagare på IT-
spåret har minskat. En film om före detta deltagaren Andreas, som finns utlagd på 
hemsidan, visar detta tydligt. Många deltagare har blivit en tillgång på 
arbetsmarknaden och bidrar till samhällsnyttan efter en tid i IT-spåret.  
Målen är uppfyllda.  
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➢ Minst 90% av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 

Ingen deltagare har avslutat utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt. 
➢ Alla ska i modul 2 och modul 3 prova på att praktisera med uppdrag från företag, 

organisationer eller föreningar. 

Det har även 2021 varit svårare att hitta platser på grund av Coronapandemin. Två av 
deltagarna har haft praktikuppdrag som inneburit att göra hemsidor åt två olika 
föreningar. Ytterligare en deltagare har under våren och hösten framgångsrikt 
praktiserat hos ett företag. Målet är delvis uppfyllt. 

➢ 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär 

utbildning efter fullt genomgången utbildning. 

Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna sedan starten 2012 har 17 gått vidare 
till anställning eller reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt arbetslivsinriktad 
praktik, ofta med stöd av SIUS-konsulent på AF eller coach som arbetar enligt metoden 
Supported Employment. Av de 4 som avslutades efter fullföljd utbildning 2021 gick 3 
över till AF och kontakt med SIUS, 1 vidare till reguljära studier inom IT.  
Målet är delvis uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska aktivt arbeta för att antalet personer av det underrepresenterade könet 

ökar på utbildningen. 

Under 2018 reviderades språk och bilder i broschyr och på hemsidan. En kurs i 
webbutveckling, som kan intresserad fler kvinnor, har tillkommit. I all information 
uppmärksammas att utbildningen gäller både kvinnor och män.  Målet är uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska aktivt medverka till start av preparandklasser på flera orter i länet. 

Fokus under 2021 har, som under de senaste åren, varit att hitta mer långsiktiga 
former för drift av verksamheten och ökade problem för deltagarna att finansiera 
studierna. Förbundens möjligheter att bidra till finansiering av ny verksamhet har 
också varit begränsade. Målet är inte uppfyllt. 

➢ Campus i12 ska arbeta för att studenternas hemorter har en spridning i hela länet. 

Under åren har flera sökande kommit från Södra vätterbygdens och Finnvedens 
upptagningsområden. De praktiska problemen att klara långa resor är dock 
fortfarande ett hinder för flertalet i målgruppen, även om det visat sig under året att 
några klarar det utmärkt. Målet är delvis uppfyllt. 

 

  

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE



 

 Sida 17 
 

Indikatorer för finansiell samordning 
Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 
upplevelsen hos studenterna på IT-spåret. Insamlingen av data sker i oktober. Det är helt 
frivilligt och anonymt att delta.  
Det är tolv studerande som har besvarat enkäten. Deltagarna är nöjda, eller 
mycket nöjda med stödet de får och 84 % uppger att de känner sig mer redo att 
arbeta eller studera.  
2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar på att 
individerna som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd de får. 
Kommentarerna redovisas inte eftersom det kan ge möjligheter till igenkänning. 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE



 

 Sida 18 
 

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
Långsiktig integrerad verksamhet – LIV 
Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta projektformen 
med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande verksamheter. 
Höglandets samordningsförbund har beslutat att genomföra detta i en modell som kallas 
Långsiktig integrerad verksamhet – LIV. Starten skedde 2020-01-01. 

För att kunna inkluderas i LIV krävs en verksamhetsbeskrivning, årliga rapporter enligt 
särskild plan och uppföljning av resultat. Så länge verksamheten är välfungerande och 
uppfyller de resultatkrav som finns, medges finansieringen årligen utifrån den ekonomi som 
parterna ger förutsättning för i förbundets budget. 

De ekonomiska ramarna för varje ingående verksamhet regleras i uppdragsavtal mellan 
förbundet och parterna. 

2021-01-01 startade SE-Höglandet som den andra verksamheten inom LIV. Läs mer på 
hemsidan https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/langsiktig-integrerad-
verksamhet---liv  

Samverkanskoordinator – LIV 
I budgeten inför 2021 fördelades medel till Samverkanskoordinatorer – LIV.  
Från 2020-01-01 har alla sex kommunområden möjlighet att få ekonomiskt bidrag till en 
tjänst på 50 % som samverkanskoordinator. Tjänsten är placerad i respektive kommun på 
Höglandet, men samverkanskoordinatorn arbetar för alla fyra parter. 
Aktiviteten följer en gemensam verksamhetsbeskrivning men anpassas enligt varje 
kommunområdes förutsättningar.  
I varje kommunområde har samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur kring 
samverkan mellan kommunen, vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Strukturen finns både på chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består av 8 – 
11 personer/grupp. Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och arbetsgrupperna oftare.  
Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring samverkan vid nyanställningar, på 
olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det är också deras uppgift att vara ”vägen in” 
till kommunen för övriga myndigheter.  
Under 2021 har de flesta träffar varit digitala och det har även varit frukostmöte/ 
morgonträffar kring aktuella frågor i de olika områden. Information till nyanställda inom 
parterna har ibland genomförts digitalt. Det har även genomförts SIP-utbildning och 
information kring både SIP och BIP (dansk forskning kring vad som leder till arbete) i de olika 
delarna. 
Samverkanskoordinatorernas rapporter kring verksamheten i respektive kommunområde 
bifogas årsredovisningen.  
Samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk, tillsammans med förbundschefen, för att ge 
inspiration och dela idéer och tankar att ta med till sin egen kommun. Denna grupp är också 
ett stöd när nya koordinatorer introduceras i sitt arbete. Gruppen har träffats tio gånger 
under 2021. På grund av Covid-19 har de flesta träffar skett digitalt. I samband med dessa 
träffar diskuteras även frågan om hur samverkan fungerar i respektive kommunområde.   
 
Under hösten 2021 deltog alla samverkanskoordinatorer i en upphandlad kurs med temat 
”Att leda andra utan att vara chef” med Kinga Hernborg som utförare. Det var en mycket 
uppskattad kurs inom den ekonomiska ramen för Samverkanskoordinator – LIV. Kursen har 
ytterligare stärkt samverkanskoordinatorernas möjligheter/kunskaper att kunna utföra sitt 
komplexa arbete inom samverkan.   
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Olika restriktioner på grund av Covid-19 har till stor del försvårat arbetet som 
samverkanskoordinator men även visat på att det är viktigt att ha strukturer för samverkan 
när något utöver det vanliga sker.  
Samverkanskoordinatorerna är kommunernas representanter i arbetet med 
Inspirationsdagen. Även den aktiviteten påverkades av Covid-19 och flyttades först från maj 
till oktober och till slut fick den ställas in helt.  
Dokumentation kring arbete i de olika kommunområden finns på förbundets hemsida 
www.finsamjonkopingslan.se  samt i bifogade rapporter i bilaga 1 från 
samverkanskoordinatorerna. 
 
Höglandets psykiatrivecka  
”Psykisk hälsa i fokus”  
Under många år har Höglandets psykiatrivecka varit ett stående inslag under vecka 46. 
Allmänhet och professionella har möjlighet att få både kunskaper och inspiration på ett 
trevligt vis. Alla föreläsningar är gratis och de flesta kräver inga förkunskaper.  
Covid-19 pandemin gjorde att psykiatriveckan 2020 med kort framförhållning genomfördes 
digitalt tillsammans med övriga två sjukvårdsområden i länet. Det visade sig vara ett lyckat 
koncept med digitala sändningar. Efter dessa erfarenheter och på grund av fortsatta 
pandemirestriktioner planerades psykiatriveckan 2021 redan från början för ett digitalt 
genomförande. 
Det fanns 27 olika föreläsningar och inspirationstillfällen att välja på. Eftersom de flesta 
föreläsningarna fanns tillgängliga på webben även efter sändningstillfället gav det utrymme 
för många personer att ta del av innehållet.  
Under 2020 var det 5 966 visningar av samlingarna och 2021 steg antal unika visningar till  
10 762. Eftersom en del visningar har skett i skolklasser eller arbetsgrupper är det väldigt 
många personer som har fått möjlighet att ta del av veckans innehåll. Det fanns även deltagare 
från övriga delar av Sverige.  
 
Inspirationsdag 2021 
När Inspirationsdagen ställdes in 2020 bestämdes att den i stället skulle genomföras i maj 
2021. Tyvärr gjorde restriktionerna på grund av Covid-19 att dagen flyttades till oktober 
2021 då den inte heller kunde genomföras på grund av restriktioner.  
I maj 2021 genomfördes i stället en digital inspirationsföreläsning med Camilla Saarinen. 
Temat var ”Arbetsglädje i förändringstid”. Tyvärr förekom lite tekniska problem vilket ledde 
till att inte alla som ville kunde delta. Därför gavs det även möjlighet att se en komprimerad 
version av föreläsningen under två veckor via förbundets hemsida. 
 
Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen 427 809 kr 
– Samtliga realisationsvinster    0 
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   0 
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet   0 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0 
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 
= Balanskravsresultat 427 809 kr 
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1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
I förbundet finns en anställd förbundschef, som arbetar 75 %, och inga övriga anställda. 
Tjänster för ekonomi- och lönehantering köps in från Region Jönköpings län. E-posttjänst 
köps in från HIT (Höglandets IT-service).  
 

1.7. Förväntad utveckling 
Även under 2022 förväntas Covid-19 pandemin påverka förbundets verksamheter med 
anledning av de råd och rekommendationer som ges. 
 
Under 2022 planeras verksamheterna SE-Höglandet, Samverkanskoordinatorer och 
Psykiatriveckan fortsätta sitt arbete som tidigare. IT-spårets verksamhet kommer att fortsätta 
under 2022, men i något begränsad form beroende på vilka beslut som fattas kring 
utbildningen inför 2023. 
Inspirationsdagen, som har blivit framflyttad och till slut helt inställd 2020 och 2021, kommer 
att genomföras i varje kommunområde i stället för en gemensam stor samling. Koncept för 
detta tas fram under 2022.  
 
Under 2022 fortsätter förbundet att hålla sig uppdaterade kring det som händer nationellt när 
det gäller BIP (Baeskeftigelseindikator - Danskt forskningsprojekt kring vilka indikatorer som 
leder till arbete) och SKAPA (verktyg för mätning av progression mot arbete/studier), 
eventuell utveckling av ett gemensamt innovations- och kunskapscenter kring välfärdsfrågor 
och omstrukturering av NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund). Förbundet 
arbetar också vidare med frågan om eventuellt deltagande i Insatskatalogen.  
 
2021 har en arbetsgrupp, under ledning av Region Jönköpings län och med deltagare från tre 
kommuner i länet, arbetat med att ta fram ett underlag för hur IT-spåret ska finansieras efter 
2022-12-31 när nuvarande avtal löper ut, samt hur eleverna kan finansiera sina studier. 
Utifrån denna grupps arbete har Region Jönköpings län kallat till ett extra medlemssamråd i 
januari 2022 för att samtala kring IT-spårets framtid. 
 
Ovanstående arbetsgrupp kommer under 2022 även att arbeta med eventuella förändringar 
som kan bli resultatet av översynen som gjordes av de tre samordningsförbunden i 
Jönköpings län under 2019/2020. 
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2.   Resultaträkning       
     

Belopp i kr.  Not Budget 2021 2021-12-31 2020-12-31   
 

     

      
Verksamhetens intäkter 2 7 992 000 8 033 293 7 991 987  
Verksamhetens kostnader  3 8 549 000 -7 605 484 -7 506 032  
Resultat   

427 809 485 955  
Finansiella intäkter   

0 0  
Finansiella kostnader   

0 0  
Resultat efter finansiella poster   

427 809 485 955  
Årets resultat   

427 809 485 955  
 

     
 

     

3.   Balansräkning      
 

     
Belopp i kr    Not   2021-12-31 2020-12-31   
 

     
Tillgångar      
Omsättningstillgångar      
Fordringar 4  68 198 44 362  
Kassa och bank   1 844 900 1 689 112  
Summa omsättningstillgångar   1 913 098 1 733 474  
      
Summa tillgångar   1 913 098 1 733 474  
      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital      

Årets resultat   427 809 485 955  
Övrigt Eget kapital   1 052 799 566 844  

        Summa utgående Eget kapital   1 480 608   1 052 799  
Skulder         
Kortfristiga skulder 5  432 490 680 675  
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   1 913 098 1 733 474  

 

 

Eftersom ett antal aktiviteter och resor med mera har minskat på grund av Covid-19-
restriktioner har förbundets eget kapital ökat under 2021. Det ligger dock fortfarande under 
den maximala nivå som Nationella rådet rekommenderar. 
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4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.    2021-12-31  2020-12-31 
 

    

Årets resultat   427 809 485 955 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     

Medel från verksamheten före förändring     

av rörelsekapital     

     

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar   -23 836 -3 651 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder   -248 185 222 825 

Kassaflöde för den löpande verksamheten     

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

     

Årets kassaflöde   155 788 705 229 

Likvida medel vid årets början   1 689 112 983 883 

Likvida medel vid årets slut   1 844 900 1 689 112 

     

5. Driftredovisning 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2021 

Aktuell budget 
jan-dec 2021 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 2020 

Nettokostnad 
 

7 605 484 8 549 000 
 

943 516 7 506 032 

Bidrag/Intäkt 
 

8 033 293 7 992 000 41 293 7 991 987 

Resultat  
 

427 809   485 955 

Utgående Eget 
kapital  

1 480 608   1 052 799 

Likvida Medel 
 

1 844 900   1 689 112 
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6. Noter 
 
 
Not 1. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Höglandets verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter     
    2021-12-31 2020-12-31   
 

    
Driftbidrag från Försäkringskassan                                                      3 996 000 3 996 000  
Driftbidrag från Region Jönköpings Län                                              1 998 000 1 998 000  

Aneby Kommun                                                                                     119 880 119 880  

Nässjö Kommun                                                                                     559 440 559 440  

Sävsjö Kommun  199 800 199 800  
Eksjö Kommun  299 700 299 700  

Tranås Kommun    339 660 339 660  
Vetlanda Kommun  479 520 479 520  
Övriga ersättningar och intäkter  41 300 0  
Öres och kronutjämning  – 7 – 13  
Summa  8 033 293 7 991 987  

     

     
Not 3. Verksamhetens kostnader     
    2021-12-31 2020-12-31   
    

 
Projekt     
SE-Höglandet  3 718 548 3 736 097  

Projekt IT-Spåret         1 100 360 1 112 202  

Inspirationsdag  20 000 224  
Framtida Projekt  0 0  
Samverkanskoordinatorer - LIV  1 837 114 1 755 000  
Psykiatriveckan  0 0  
 

  
 

 
Administration 

  
 

 
Styrelse 

 33 120 38 412  
Tjänstemän 

 706 091 675 286  
Övrig administration 

 55 107 50 178  
Revision 

 52 500 47 500  
Ekonomihantering 

 77 281 82 875  
Utbildning styrelse och beredningsgrupp 

 5 363 8 258  
Totalt  7 605 484 7 506 032  
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Not 4. Fordringar   
  

    2021-12-31 2020-12-31   
 

  
  

Kundfordringar  46 056 0  

Skattekonto  14 269 21 917  

Fordran Moms  7 873 21 195  
Övriga interimsfordringar  0 1 250  

Summa  68 198 44 362  

 
  

  

 
  

 
 

Not 5. Kortfristiga skulder     
    2021-12-31 2020-12-31   
 

    
Leverantörsskulder    292 603 571 976  

Skatteskulder          13 581 7 469  

Personalskatt          11 015 12 173  

Avräkning lagstadgade sociala avgifter          12 436 13 424  

Upplupna semesterlöner          78 264 57 551  

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter          24 591 18 082  

Summa              432 490 680 675  
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum: 2022-03-03 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Sebastian Hörlin  Kerstin Hvirf 
Ordförande   Vice ordförande 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Anders Karlsson  Anna Ekström 
Ledamot   Ledamot 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Carina Bardh  Carina Linderfalk 
Ledamot   Ledamot 
 
…………………………………  ………………………………………… 
Klas Rydell   Maria Engberg 
Ledamot   Ledamot 
 
…………………………………  ………………………………………… 
Mikael Stenquist  
Ledamot 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Redovisning verksamheter 
Bilaga 2 – Kansli 
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Årsredovisning 2021 – bilaga 1 

Individinriktad verksamhet 

SE-Höglandet 

2021-01-01 Övergick projektet ”Supported Employment – fortsättning” till  

”SE-Höglandet”. Detta är en del av förbundets satsning på Långsiktig integrerad 

verksamhet – LIV som har efterfrågats i samband med medlemssamråd.  

Läs mer på hemsidan https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/langsiktig-
integrerad-verksamhet---liv  

På hemsidan finns också en slutrapport kring ”Supported Employment – fortsättning” 

https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/dokument/slutrapporter  

Målgrupp 

Personer som har svårigheter att etablera sig och upprätthålla en anställning på den 
öppna arbetsmarknaden på grund av: 

• funktionshinder  
• psykisk ohälsa  
• missbruksproblematik  

I första hand läggs fokus på unga (19 – 29 år) som har eller riskerar att få 
aktivitetsersättning.  
Varje kommun definierar hur de väljer att arbeta med personer som har en missbruks-
problematik.  

Mål 

Målsättningen är att 35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet 

varaktigt ska kunna upprätthålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 
studera.  

Varje person som befinner sig utanför den öppna arbetsmarknaden genererar kostnader 

för den offentliga sektorn och bidrar till en känsla av utanförskap hos individen. Detta 

innebär att alla som kan etablera sig på den öppna arbetsmarknaden leder till vinster för 
både individen och samhället.  

Arbetsgrupper – deltagande parter 

Följande fördelning finns för SE-coacher i kommunerna på Höglandet. 

• Aneby –  1 coach, 75 %  
• Eksjö –  2 coacher, 150 % 
• Nässjö – 2 coacher, 180 % 
• Sävsjö –  2 coacher, 150 % 
• Tranås –  1 coach, 100 % 
• Vetlanda –  4 coacher, 150 % 

I varje kommunområde finns en så kallad ”SE-grupp” som består av SE-coacher samt 
representanter för Försäkringskassa, Arbetsförmedling och psykiatriska kliniken i 
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Region Jönköpings län. De träffas varje månad för att aktualisera och följa upp deltagare 
i aktiviteten.  

Verksamhet  
2018-01-0 1– 2020-12-31 startades projektet Supported Employment, SE – fortsättning.  

Arbetsmetodiken Supported Employment ska användas. Styrelsen beviljade medel för 
att kunna utöka antalet coacher/kommunområde. 

I arbetet som SE-coach ingår att finna lämpliga arbetsplatser för personer som ingår i 
målgruppen och att sedan, tillsammans med arbetsgivare, arbetskamrater och 
myndigheter, ge det stöd som fordras för att den enskilde individen ska bli anställd. 
Stödet ska även kunna ges efter en anställning till dess att personen och/eller hens 
arbetsgivare bedömer att ytterligare kontakt inte är nödvändigt. I uppdraget ingår också 
att ge stöd till arbetsgivaren även efter anställning. 

Försäkringskassan föreslår till SE-gruppen de personer med aktivitetsersättning som de 
anser ska ingå i aktiviteten. Övriga medlemmar i SE-gruppen har också möjlighet att 
anmäla lämpliga personer till verksamheten. Via en intern remiss kan andra 
handläggare inom respektive verksamhet aktualisera en person till verksamheten. 
Beslut om vilka personer som får ingå i sker i samråd mellan medlemmarna i SE-
gruppen.  

Handledning och nätverk 

SE-coacherna har ett nätverk tillsammans med förbundschefen och nätverket har haft 

tio digitala träffar under 2021. Vid två tillfällen deltog även personal från 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region Jönköpings län. Det har även varit några 

digitala träffar för chefer till de personer som ingår i abetsgruppen. 

SE-coacherna har valt att använda nätverksträffarna till samtal, inspiration och 
handledning i stället för grupphandledning.  

Jämställdhet 

Det är fler män (102) än kvinnor (89) som har tagit del av SE-arbetet i kommunerna 

under 2021. Det är också fler män (46) än kvinnor (39) som har skrivits ut ur projektet. 

I samband med nätverksträffar och utbildningstillfällen diskuteras jämställdhets-

perspektiv. Coacherna arbetar medvetet efter att inte erbjuda arbetstillfällen utifrån 

traditionella könsstereotyper utan utgå från individens egna önskemål. Det är inte 

avgörande vilket kön en individ har för att få ingå i projektet. 

Statistik 

Statistiken för SE-Höglandet mäts på nationell nivå i SUS (System för Uppföljning av 

Samverkan). Systemet administreras av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg 

installerades i SUS i oktober 2020. Det visade sig innehålla brister som inte till alla delar 

är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad gäller statistiken i denna 

redovisning. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett nytt system för statistik som 
kommer att tas i bruk 2023-01-01. 
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I enlighet med metoden Supported Employment slutar inte coacherna att ge stöd till 

individer och företag när personen får en anställning och därför sker även arbete som 

inte kan registreras i SUS utan finns i respektive kommuns eget dokumentationssystem 

alternativt under rubriken Övriga kontakter i SE-projektet i SUS. Den sistnämnda 

registreringen sker som volyminsats.  

SE – resultat 

I SE-projektet finns ekonomiskt utrymme för cirka åtta heltidscoacher på Höglandet. 

Enligt metoden Supported Employment kan en coach, som arbetar heltid, arbeta med ca 

20 individer som befinner sig i olika stadier på vägen mot arbete/studier. Detta innebär 

att projektet bör ha 160 inskrivna. Enligt statistiken i SUS var det under 2021 var det 

191. Varav 89kvinnor och 102 män. Det var 39 kvinnor och 46 män som avslutades i 
projektet under 2020. Målet är uppfyllt. 

Antal deltagare 
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Avslutsanledning  

Avslutsanledning  

Målsättningen är att 35 % av de deltagande personerna som skrivs ut ur projektet 

varaktigt ska kunna upprätthålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 

studera.  

48 % av de avslutade deltagarna har gått till arbete, studier eller är arbetssökande. Det 

får ses som ett gott resultat för 2021. Särskilt med tanke på att deltagarna befinner sig 

mycket långt från arbetsmarknaden när de startar i projektet. Även om arbetslösheten 

har gått ner i Sverige så tillhör målgruppen för SE-Höglandet fortfarande den gruppen 

som står längst från arbetsmarknaden. En viktig del av arbetet inom verksamheten är 

efterstöd till arbetsgivare och arbetstagare även efter anställning. Det finns alltid 

möjlighet för alla parter att direkt höra av sig till SE-coachen om det skulle finnas behov 

av stöd. 26 individer har varit inskrivna i detta ”efterstöd” under 2021. 

Målet är uppnått 
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Försörjning 

Observera att en del deltagare kan ibland ha mer än en typ av ersättning samtidigt. 

Andelen som har försörjningsstöd efter insatsen har minskat och andelen utan offentlig 
försörjning har ökat vilket får tolkas som något mycket positivt. Målet är uppfyllt 

 

 

Åldersfördelning 

Verksamheten SE-Höglandet har målgrupp mellan 16 – 64 år men med tyngdpunkt på  

18 – 29 år, vilket syns på nedanstående diagram kring åldersfördelningen.  Målet är 

uppnått.

1

25
22

4

25

10

2
4 4

0

8 9

4

21

28

6 6
4

0

5

10

15

20

25

30

Försörjning före och efter insats 
SE-Höglandet 2021

Antal deltagare före insats Antal deltagare efter insats

4

12
10

4

1
2

3

16

10

4
3

1 1

7

28

20

8

4
2

1 1

0

5

10

15

20

25

30

Ålder 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 50 - 54 55 - 59

Åldersfördelning SE-Höglandet 2021

Kvinnor Män Totalt antal deltagare

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE

mailto:hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se


6 
 

 

Höglandets samordningsförbund 
c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön 
076-723 31 17 
hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 
www.finsamjonkopingslan.se 
 

Bilaga 1, Årsredovisning 2021 
Verksamheter 

 

Indikatorer för finansiell samordning  

Deltagarenkät 

Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 

upplevelsen hos deltagarna i SE-Höglandet. Insamlingen av data sker i oktober. Det är 
helt frivilligt och anonymt att delta.  

Det är 59 personer som har besvarat enkäten 2021. Deltagarna är nöjda, eller mycket 

nöjda med stödet de får och 75 % uppger att de känner sig mer redo att arbeta eller 

studera.  

2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar på att 

individerna som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd de får. 

Kommentarerna redovisas inte eftersom det kan ge möjligheter till igenkänning.  
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Ekonomi 

Budgeten för SE-Höglandet, inklusive utbildningar är 3 800 000 SEK. Höglandets 

samordningsförbund bidrar till kostnaderna för coacher enligt ett schablonbelopp på 

465 000 SEK/år för 100% tjänst. SE-coachernas chefer intygar skriftligt vid varje halv- 

och helårsskifte att coacherna arbetar enligt projektbeskrivningen.   
 

Kommun Procent coachersättning Antal coacher 2021 
Aneby 75 % 1 
Eksjö 150 % 2 
Nässjö 180 % 2 
Sävsjö 150 % 2 
Tranås 100 % 1 
Vetlanda  150 % 4 

 

Totalkostnad för SE-Höglandet 2021 är 3 718 548 SEK. 

Övrigt 

Under 2021 har det skett många förändringar både på nationellt- och lokalt plan på 

grund av Covid-19 pandemin. Detta har påverkat coachernas arbete väldigt mycket. 

Trots detta har arbetet fungerat väl och individer har kommit ut i arbete/studier.  

Möten mellan både deltagare, arbetsgivare samt nätverksmöten inom projektet har fått 

genomföras på många olika vis. Väldigt mycket arbete har bedrivits digitalt, men även 

via promenader och samlingar utomhus. På grund av restriktioner i samhället har det 

blivit svårare att hitta arbetsgivare som är villiga att anställa/ta emot för praktik. Trots 

detta har många projektdeltagare kommit ut i arbete. En stor del har även börjat 
studera.  
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IT-spåret  

Ansvar och period 

IT-spåret startade som ett projekt 2012. Det riktar sig till unga med Aspergers 

syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder) och stort IT-intresse, boende i hela 

Jönköpings län. Ett av huvudmålen med verksamheten är att deltagarna ska bryta sin 

isolering och gå från sysslolöshet till arbete eller passande sysselsättning utifrån 

förmåga och kompetens. Region Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i 

länet har gemensamt ansvar för verksamheten 2018–2022. Utförare är Campus i12, 

Eksjö kommun.  
 

Målgrupp 

Unga kvinnor och män, fyllda 19 år med Aspergers syndrom/ASD (Autism Spectrum 

Disorder) och stort IT-intresse och boende i Jönköpings län.  
 

Arbetsgrupp/Bemanning 

I teamet arbetar en arbetsterapeut/koordinator, en lärare inom gymnasiekurser och 

lärare inom fördjupningskurser.  

 

Metod och aktiviteter 

Arbetet sker i en kurs i taget, i tre moduler: 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på gymnasienivå, inom nätverk och 

programmering 

- arbetsmarknadsanpassade IT-kurser på fördjupningsnivå inom programmering 

- praktik på företag, förening eller annan organisation och övergång till 

arbetsmarknaden. En period ges fortsatt stöd vid anställning, vid behov. 

 

Majoriteten av deltagarna har tidigare haft stora problem att klara normal skolgång, pga. 

skolans krav och svårigheter att anpassa miljöer och förväntningar till personer med 

funktionsnedsättning. De deltagare som fullföljer studierna i IT-spåret genomgår en 

stark utveckling av självförtroende, kunskap om arbetsmarknadens krav, 

yrkeskunskaper och andra viktiga förutsättningar för att kunna klara arbete.  

IT-spåret är inte är en utbildning i ordets traditionella betydelse. Visserligen är 

utbildning en stor del av verksamheten, men det är till lika stor del en habiliterande 

insats där det sociala lärande är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet. 

Dessutom ingår praktik och jobbcoachning som del i verksamheten. 

Varje deltagare har en egen, avskärmad arbetsplats, som möjliggör studier i avskildhet 

när deltagaren har behov av det. Andra viktiga förutsättningar är individuell 

studieplanering, en kurs i taget, tydlig struktur, förutsägbarhet och ett fåtal personal och 
medstuderande. 

De gemensamma lektionerna hålls efter lunch två-tre dagar i veckan. Det gör att 

deltagarna lättare kan klara restider till och från Eksjö och att tiden för självstudier kan 

anpassas till deltagarnas dygnsrytm.  
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Under 2021 slutfördes 5 olika gymnasiekurser: Programmering 2, Datorteknik, Dator- 
och nätverksteknik, Nätverksadministration samt Nätverksteknik. Dessutom 
genomfördes ett projektarbete inom webbutveckling. 3 fördjupningskurser slutfördes: 
C# fördjupning, Webbapp development samt Webbprogrammering 1. Kurserna 
anpassas efter situationen på arbetsmarknaden. 
 
Sedan starten 2012 har 8 kvinnor och 74 män avslutats från IT-spåret. Av de 82 har 39 
avbrutit studierna i förtid. De främsta anledningarna till avbrott är psykisk ohälsa och 
bristande intresse. Positivt att nämna i sammanhanget är att andelen deltagare som 
fullföljt utbildningen har ökat de senaste åren. Mellan åren 2012 och 2017 var det 46 % 
som fullföljde utbildningen. Mellan 2018 och 2021 hade andelen som fullföljde ökat till 
64 %.  
Under 2021 har sammanlagt 22 personer varit inskrivna, samtliga män. Sju av dem kom 
från Södra Vätterbygden, 14 från kommuner på Höglandet samt en från Finnveden. 

 
Måluppfyllelse 

➢ Bidragsberoende och utanförskap ska minska hos målgruppen  
➢ Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden ska bli en tillgång på 

arbetsmarknaden 
➢ Ungdomar ska gå från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning 

och på så sätt bidra till samhällsnyttan. 

Verksamhetens möjlighet att påverka uppnåendet av de tre inledande 

målsättningarna är marginell, eftersom hela målgruppen är stor och 

påverkansfaktorerna många. I detta sammanhang begränsar vi bedömningen till 

att gälla personer som deltagit i IT-spåret. Det är klart att bidragsberoende och 

utanförskap i gruppen deltagare på IT-spåret har minskat. En film om före detta 

deltagaren Andreas, som finns utlagd på hemsidan, visar detta tydligt. Många 

deltagare har blivit en tillgång på arbetsmarknaden och bidrar till samhällsnyttan 

efter en tid i IT-spåret.  

Målen är uppfyllda.  

• Minst 90% av studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. 

Ingen deltagare har avslutat utan att få godkänt i något ämne. Målet är uppfyllt. 

• Alla ska i modul 2 och modul 3 prova på att praktisera med uppdrag från företag, 
organisationer eller föreningar. 

Det har även 2021 varit svårare att hitta platser på grund av Coronapandemin. 

Två av deltagarna har haft praktikuppdrag som inneburit att göra hemsidor åt 

två olika föreningar. Ytterligare en deltagare har under våren och hösten 
framgångsrikt praktiserat hos ett företag. Målet är delvis uppfyllt. 

• 50% av studenterna ska vara i anställning, adekvat sysselsättning eller reguljär 
utbildning efter fullt genomgången utbildning. 
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Av de 43 kvinnor och män som fullföljt studierna sedan starten 2012 har 17 gått 

vidare till anställning eller reguljära studier. 22 har gått vidare till fortsatt 

arbetslivsinriktad praktik, ofta med stöd av SIUS-konsulent på AF eller coach som 

arbetar enligt metoden Supported Employment. Av de 4 som avslutades efter 

fullföljd utbildning 2021 gick 3 över till AF och kontakt med SIUS, 1 vidare till 

reguljära studier inom IT.  

Målet är delvis uppfyllt. 

• Campus i12 ska aktivt arbeta för att antalet personer av det underrepresenterade 

könet ökar på utbildningen. 

Under 2018 reviderades språk och bilder i broschyr och på hemsidan. En kurs i 

webbutveckling, som kan intresserad fler kvinnor, har tillkommit. I all 

information uppmärksammas att utbildningen gäller både kvinnor och män.  

Målet är uppfyllt. 

• Campus i12 ska aktivt medverka till start av preparandklasser på flera orter i länet. 

Fokus under 2021 har, som under de senaste åren, varit att hitta mer långsiktiga 

former för drift av verksamheten och ökade problem för deltagarna att finansiera 

studierna. Förbundens möjligheter att bidra till finansiering av ny verksamhet 

har också varit begränsade. Målet är inte uppfyllt. 

• Campus i12 ska arbeta för att studenternas hemorter har en spridning i hela länet. 

Under åren har flera sökande kommit från Södra vätterbygdens och Finnvedens 

upptagningsområden. De praktiska problemen att klara långa resor är dock 

fortfarande ett hinder för flertalet i målgruppen, även om det visat sig under året 

att några klarar det utmärkt. Målet är delvis uppfyllt. 
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Indikatorer för finansiell samordning 

Uppföljningsverktyget Indikatorer för finansiell samordning har använts för att ta del av 

upplevelsen hos studenterna på IT-spåret. Insamlingen av data sker i oktober. Det är 
helt frivilligt och anonymt att delta.  

Det är tolv studerande som har besvarat enkäten. Deltagarna är nöjda, eller 
mycket nöjda med stödet de får och 84 % uppger att de känner sig mer 
redo att arbeta eller studera.  
2021 fanns det även möjlighet att skriva fritext och även dessa texter visar 
på att individerna som deltar i verksamheten är mycket nöjda med det stöd 
de får. Kommentarerna redovisas inte eftersom det kan ge möjligheter till 
igenkänning. 
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Ekonomi 

Höglandets samordningsförbund har avsatt 1 150 000: - i budget för IT-spåret.  
Kostnaden för förbundet 2021blev 1 100 360 SEK. 

Övrigt 

Under 2021 har det funnits en arbetsgrupp som arbetar med att undersöka 
finansieringsmöjligheter efter 2022-12-31 då nuvarande avtal tar slut. 

Strukturinriktad verksamhet 

Höglandets psykiatrivecka 

Under många år har Höglandets psykiatrivecka varit ett stående inslag under vecka 46. 

Allmänhet och professionella har möjlighet att få både kunskaper och inspiration på ett 

trevligt vis. Planeringen genomförs av en grupp bestående av representanter från 

kommunerna på Höglandet, Region Jönköpings län och Höglandets samordningsförbund 

samt från intresseorganisationer. 

Mål 

Målet är att öka kunskapen och förståelsen för flera psykiatriska diagnoser och 

beteenden.  

Målgrupp 

Målgrupperna är patienter, anhöriga, vårdpersonal samt personal hos offentliga 

myndigheter och organisationer.  

Styrelsen har beslutat att aktivt stödja Psykiatriveckan eftersom den riktar sig till 

samordningsförbundets målgrupper. 

Tidpunkt 

Veckan genomförs alltid under vecka 46 och under 2021 har det genomförts fem 

planeringsmöten. 

Tema 2021 

”Psykisk hälsa i fokus”  

Under många år har Höglandets psykiatrivecka varit ett stående inslag under vecka 46. 

Allmänhet och professionella har möjlighet att få både kunskaper och inspiration på ett 

trevligt vis. Alla föreläsningar är gratis och de flesta kräver inga förkunskaper.  

Covid-19 pandemin gjorde att psykiatriveckan 2020 med kort framförhållning 

genomfördes digitalt tillsammans med övriga två sjukvårdsområden i länet. Det visade 

sig vara ett lyckat koncept med digitala sändningar. Efter dessa erfarenheter och på 

grund av fortsatta pandemirestriktioner planerades psykiatriveckan 2021 redan från 

början för ett digitalt genomförande. 

Det fanns 27 olika föreläsningar och inspirationstillfällen att välja på. Eftersom de flesta 

föreläsningarna fanns tillgängliga på webben även efter sändningstillfället gav det 
utrymme för många personer att ta del av innehållet.  

Under 2020 var det 5 966 visningar av samlingarna och 2021 steg antal unika visningar 

till 10 762. Eftersom en del visningar har skett i skolklasser eller arbetsgrupper är det 
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väldigt många personer som har fått möjlighet att ta del av veckans innehåll. Det fanns 

även deltagare från övriga delar av Sverige.  

Ekonomi 

Samverkan inom regionen kring Psykiatriveckan och flera interna föreläsare bidrog till 

att psykiatriska kliniken Höglandet valde att inte fakturera Höglandets samordnings-
förbund 2021. 

Inspirationsdag 2021 

När Inspirationsdagen ställdes in 2020 bestämdes att den i stället skulle genomföras i 

maj 2021. Tyvärr gjorde restriktionerna på grund av Covid-19 att dagen flyttades till 
oktober 2021 då den inte heller kunde genomföras på grund av restriktioner.  

I maj 2021 genomfördes i stället en digital inspirationsföreläsning med Camilla 

Saarinen. Temat var ”Arbetsglädje i förändringstid”. Tyvärr förekom lite tekniska 

problem vilket ledde till att inte alla som ville kunde delta. Därför gavs det även 

möjlighet att se en komprimerad version av föreläsningen under två veckor via 
förbundets hemsida. 

Ekonomi 

I budgeten fanns avsatt 200 000 SEK men eftersom det enbart blev en föreläsning blev 

kostnaden för förbundet 20 000 SEK. 

Långsiktig integrerad verksamhet – LIV 

Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta 

projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande 

verksamheter. Höglandets samordningsförbund har beslutat att genomföra detta i en 

modell som kallas Långsiktig integrerad verksamhet – LIV. Starten skedde 2020-01-01. 

Den första verksamheten som inkluderades är Samverkanskoordinator, men i framtiden 

kommer fler verksamheter att inkluderas. 

För att kunna inkluderas i LIV krävs en verksamhetsbeskrivning, årliga rapporter enligt 

särskild plan och uppföljning av resultat. Så länge verksamheten är välfungerande och 

uppfyller de resultatkrav som finns, medges finansieringen årligen utifrån den ekonomi 

som parterna ger förutsättning för i förbundets budget. 

De ekonomiska ramarna för varje ingående verksamhet regleras i uppdragsavtal mellan 

förbundet och parterna. 

Samverkanskoordinator – LIV 

I budgeten inför 2021 fördelades medel till ekonomiskt bidrag till en tjänst på 50 % som 

Samverkanskoordinatorer – LIV i alla sex kommunområden.  

Aktiviteten följer en gemensam verksamhetsbeskrivning men anpassas enligt varje 

kommunområdes förutsättningar.  

I varje kommunområde har samverkanskoordinatorn skapat/återuppväckt en struktur 

kring samverkan mellan kommunen, vården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

Strukturen finns både på chefsnivå och på handläggarnivå.  Dessa olika grupper består 
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av 8 – 11 personer/grupp. Chefsgruppen träffas minst två gånger/år och 

arbetsgrupperna oftare.  Samverkanskoordinatorn bidrar med information kring 

samverkan vid nyanställningar, på olika arbetsplatsträffar och som telefonkonsult. Det 
är också deras uppgift att vara ”vägen in” till kommunen för övriga myndigheter.  

Årsrapporterna från varje Samverkanskoordinator infogas nedan 

Samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk, tillsammans med förbundschefen, för 

att ge inspiration och dela idéer och tankar att ta med till sin egen kommun. Denna 

grupp är också ett stöd när nya koordinatorer introduceras i sitt arbete. Gruppen har 
träffats digitalt elva gånger och två gånger live under 2021.  

Covid-19 har även inneburit att många planerade aktiviteter, både i olika 

kommunområden och på Höglandet har skjutits upp eller skett digitalt.  

Detta har till stor del försvårat arbetet som samverkanskoordinator men även visat på 

att det är viktigt att ha strukturer för samverkan när något utöver det vanliga sker.  

Samverkanskoordinatorerna är kommunernas representanter i arbetet med 

Inspirationsdagen. Även den aktiviteten påverkades av Covid-19 och flyttades först från 

maj till oktober och till slut fick den ställas in helt.  

Under hösten 2021 deltog alla samverkanskoordinatorer i en upphandlad kurs med 

temat ”Att leda andra utan att vara chef” med Kinga Hernborg som utförare. Det var en 

mycket uppskattad kurs inom den ekonomiska ramen för Samverkanskoordinator – LIV. 

Kursen har ytterligare stärkt samverkanskoordinatorernas möjligheter/kunskaper att 
kunna utföra sitt komplexa arbete inom samverkan.   

Dokumentation kring kommunernas arbete finns på förbundets hemsida 

https://finsamjonkopingslan.se/hoglandet/aktiviteter/samverkanskoordinator---liv samt i 

rapporterna nedan från samverkanskoordinatorerna. 

Ekonomi 

Höglandets samordningsförbund har avsatt 1 800 000: - i budget för 

Samverkanskoordinator – LIV och det blev den faktiska kostnaden för förbundet. 

Utbildningen som genomfördes i november 2021 upphandlades av förbundet men 
bekostades av varje kommunområde. 
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Rapporter 

Årsrapport SAMVERK Aneby 2021 

 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

 
X 

 Under året har SAMVERK Aneby arbetat 
med tre utvecklingsområden. 

1. Samverkan runt ungdomar 18-24 
år med risk för arbetslöshet 
och/eller ohälsa. 

2. SIP-samordnad individuell plan. 
3. Starta upp SAMVERK Rehab där 

representanter från kommunen, 
vårdcentralen, arbetsförmedlingen 
och psykiatriska mottagningen 
diskuterar och samordnar insatser 
för individer som gett sitt 
samtycke till detta. 

• Styrgruppen har haft tre möten. 

• Arbetsgruppen har haft fyra möten. 

• SAMSA (Samverkan, Aktivitet Mot 
Studier & Arbete), tidigare 
matchningsgruppen, har haft åtta 
möten. 

• Rehabgruppen har haft fem möten. 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

 
X 

 En handlingsplan för 2021 har upprättats 
av samverkanskoordinator och beslutats 
av styrgruppen. Handlingsplanen fokuserar 
på att bygga upp en långsiktigt hållbar 
struktur för samverkan som bygger på 
funktion istället för person. Fokusområde 
för 2021 är ungdomar (18–24 år) som 
riskerar arbetslöshet och/eller ohälsa. 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

 
X 

 Deltar, planerar och skriver 
minnesanteckningar i styrgrupp och 
arbetsgrupp. Deltar i SAMSA grupp och 
leder Rehabgrupp. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

 
X 

 I SAMVERK arbetsgrupp är alla deltagare 
en väg in till sin organisation om inte de 
”vanliga” kontaktsätten fungerar. 
Samverkanskoordinatorn fungerar som 
vägen in till kommunen när det gäller 
frågor inom SAMVERK. 

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

 
 

 
X 

På grund av pandemin har 
samverkansdagen utgått. En arbetsgrupp 
har bildats för att planera en 
samverkansdag i vår. Gruppen har haft två 
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möten. Temat för samverkansdagen är, SIP 
– med och för individen. 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

 
X 

 • SIP utbildning 
Under året har samverkanskoordinator 
och en arbetsterapeut i kommunen 
genomfört en utbildning i SIP för personal 
från Myndighetsenheten, Öppenvården 
och Boendestöd. Syftet är att öka 
kunskapen om hur och varför man 
använder SIP i sitt arbete. Målet är att fler 
SIP möten ska arrangeras med bättre 
kvalitet. Utbildningen har getts i samband 
med apt vid fyra tillfällen, ca 15-30 min per 
tillfälle. Den kommer att erbjudas fler 
personalgrupper inom kommunen nästa 
år. 
 

• SAMSA 
Från 2020 och ett år framåt finansierar 
länsstyrelsen en samverkan mellan Sociala 
avdelningen och Barn- och 
utbildningsavdelningen. Från januari finns 
personal från Myndighetsenheten, 
Arbetsmarknadsenheten och 
Vuxenutbildningen under samma tak. Där 
finns också anpassade lokaler för 
Arbetsförmedlingen. Syftet är att förbättra 
samverkan i den gemensamma uppgiften 
att vägleda kommuninvånare som har 
behov av stöd och motivation att hitta 
arbete och rätt utbildning. När det finns 
behov av att samordna insatser mellan 
flera huvudmän sker detta genom 
SAMVERKs struktur. 
I början av året har kommunen anställt en 
utbildningskoordinator, finansierad av 
arbetsförmedlingen. I samverkan har   
SAMSA (Samverkan, Aktivitet Mot Studier 
& Arbete) utvecklats. 
Samverkanskoordinatorn har varit en del 
av arbetet. Syftet med SAMSA är att höja 
den generella utbildningsnivån hos 
arbetssökande i kommunen och därmed 
ge förutsättningar för att på sikt förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden och 
underlätta kompetensförsörjningen.  
En av de stora utmaningarna under året 
har varit hur vi får kunskap om vilka i 
åldersgruppen 18-24 år som är i behov av 
kommunens stöd till arbete och utbildning.  
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• Rätt stöd – Rätt försörjning 
Under hösten har ett team från bestående 
av socialsekreterare och arbetsterapeut 
från kommunen påbörjat en kartläggning 
av vilka personer med försörjningsstöd 
som också är sjukskrivna. Kartläggningen 
är ett första steg att under nästa år 
utarbeta rutiner gällande denna målgrupp 
så att de kommer vidare till rehabilitering, 
sysselsättning och arbete. 
 

• Information till nyanställda 
Samverkanskoordinator har informerat 
nyanställda om SAMVERK Anebys arbete 
vid 3 tillfällen. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

    X  Samverkanskoordinator har deltagit i 
planering samt att sprida information om 
Inspirationsföreläsningen som 
arrangerades digitalt i maj 2021. 
Föreläsningen, som hölls av Carina 
Saarinen, hade son titel ”Arbetsglädje i 
förändringstid”. På grund av tekniska 
problem i samband med föreläsningen 
fanns också möjlighet att se en 
komprimerad version av föreläsningen på 
You tube under en begränsad tid. 
Planeringsgruppen har träffats vid fyra 
tillfällen. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

 
X 

 Under året har 
samverkanskoordinatorerna träffats tio 
gånger och haft åtta extra träffar ang.  
bland annat planering av ledarutbildning 
och diskussion om jämställdhet och SIP.  
Nätverksträffarna är mycket värdefulla för 
att utbyta erfarenheter, 
omvärldsbevakning och för att utveckla 
samverkan. 
 
I november har 
samverkanskoordinatorerna deltagit i en 
två dagars utbildning - att leda utan att 
vara chef. Efter utbildningen har gruppen 
påbörjat ett arbete att revidera och 
utveckla samverkanskoordinatorernas 
verksamhetsbeskrivning och roll. 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

X  Jämställdhetsfrågor diskuteras vid 
styrgruppens och arbetsgruppens möten.   
Frågan är alltid aktuell och ett pågående 
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arbete i alla organisationer. Det handlar 
främst om lika rätt till insatser.  

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

 
X 

 • Samverkanskoordinator har under året 
följt flera organisationers 
utvecklingsarbete för målgruppen bl.a. 
övriga samordningsförbund, SKR och 
medlemsorganisationer.  
 

• Under året har 
samverkanskoordinatorn deltagit i fyra 
av fem möten i det nationella SIP 
nätverk som samlar representanter 
från flera samordningsförbund i 
landet. Vid gruppens möten finns 
möjlighet att både dela och ta del av 
hur samordningsförbunden arbetar 
med utveckling av SIP. 

 

• Samverkanskoordinator har anslutit sig 
till SKRs nätverk för SIP samordnare 
och deltagit i ett möte. Genom 
gruppen finns möjlighet att delta i 
digitala möten med olika tema ang. SIP 
samt webinarier. Informationsutbyte 
sker också via SKRs sammarbetsrum. 

 

• Kommunalutvecklings grupp, om hur 
länets kommuner kan implementera 
eller ta vara på erfarenheter av 
progressionsmätning enligt den danska 
forskningsstudien om BIP 
(Beskæftigelses Indikator Projektet), 
har arbetat vidare under året. Gruppen 
har träffats vid fem tillfällen, 
samverkanskoordinator har deltagit i 
fyra. I slutet av våren presenterades en 
möjlighet att påbörja utbildning i 
BIP/SKAPA. Första steget är att utbilda 
utbildare. Kommunerna på Höglandet 
avvaktar implementering av BIP tills 
vidare. 

 

• Under våren har 
samverkanskoordinatorerna kartlagt 
hur våra medlemsorganisationer 
arbetar med att förhindra våld i nära 
relationer och vilka rutiner och 
handlingsplaner som finns hos 
respektive huvudman. 
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Sammanställningen har presenterats 
för beredningsgruppen. 

 

• Samverkanskoordinator har deltagit i 
klustermöte för Nära Vård vid två 
tillfällen. Mötet är en arena för 
samverkan mellan kommunen, 
primärvården och Psykiatriska kliniken. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

 
X 

 • I alla grupper inom SAMVERK tar man 
kontinuerligt upp tillfällen där 
samverkan inte har fungerat och vad 
man ska förändra för att undvika 
detta.  

 

• Samverkanskoordinatorn deltar vid 
Myndighetsenhetens apt varje månad 
och har där en stående punkt om 
samverkan i föredragningslistan. Där 
informeras handläggarna kontinuerligt 
om arbetet i SAMVERK och har 
möjlighet att lyfta frågor ang. 
samverkan. Det finns också en 
möjlighet att uppmärksamma tillfällen 
när samverkan inte fungerar. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 
X 

 • Samverkanskoordinator deltar i 
styrgruppen för den lokala 
överenskommelsen mellan kommunen 
och arbetsförmedlingen. SAMVERK 
Anebys struktur och arbetssätt är en 
del av överenskommelsen. 
Styrgruppen har haft fyra möten under 
året. 

 

• Försäkringskassan önskar en 
överenskommelse med kommunen för 
att skapa bättre rutiner för att 
personer med aktivitets- eller 
sjukersättning ska komma närmare 
arbete när arbetsförmåga finns. 
Arbetet har påbörjats under hösten. 
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Årsrapport 2021-12-20 avseende Eksjö kommunområde  
 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

X  2020 bildades styr- och arbetsgrupp för 
Samverk Eksjö. Har under året haft 
regelbundna träffar (4 ggr vardera).  En 
lokal överenskommelse avseende 
samverkan ligger till grund för arbetet.  
Arbetsgruppen arbetar med de uppdrag 
som styrgruppen beslutat om och 
inledningsvis fokuserat på kartläggning av 
behov, kunskapsutbyte och samsyn.  
Diskussion har förts där brister i 
samverkan uppmärksammats och åtgärd 
har påbörjats.  
 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

X  Handlingsplan är upprättad och antagen av 
styrgruppen.  
 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

X  Sammankallar och håller i möten med 
Samverk styr- och arbetsgrupp. 
Deltar i olika sammanhang för att bevaka 
och möjliggöra utveckling kring samverkan. 
 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

X  Informerar om uppdraget Vid olika möte 
och sammanhang. Knyter kontakter för 
fortsatt samarbete inom olika 
verksamheter/organisationer. 
 
Fortsatt kartläggning avseende 
samverkansområden och -forum i 
kommunområdet och sammanställer 
löpande kontaktuppgifter.  
 
Är behjälplig både via telefon och digitalt 
med kontaktuppgifter etc. 
 

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

X  Informerar löpande om uppdraget och 
erbjuder information till såväl nyanställda 
som nuvarande personal information.  
Samverkansdag var inplanerad i december, 
men ställdes in pga covid. Istället bokat in 
ny dag under våren 2022 samt en serie 
digitala frukostmöten.  

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

X  Samverk arbetsgrupp har till uppgift att 
inventera behovet.  
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Utöver det sker omvärldsbevakning och 
kartläggning av utvecklingsbehov 
kontinuerligt.  
 
Erbjudit och ansvarat för utbildningar 
gällande SIP. 
 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

X  Jag har deltagit vid samtliga anordnade 
träffar kring inspirationsdagen.  
 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

X  Deltagit i månadsmöten med 
samverkanskoordinatorerna på Höglandet 
och förbundschef Britt-Marie.  
 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

X  Bevakar jämställdhetsfrågor i olika forum. 
Om aktuellt förs diskussion kring det.  
 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

X  Gör det yttersta för att var uppdaterad 
inom de skilda områdena.  
Söker själv information och deltar i 
konferenser, informationsmöten och 
utbildningar i den må som är möjligt. 
  

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

X  Detta är den absoluta målsättningen. Har 
fokus på förbättrings- och 
utvecklingsmöjligheter. Blir alltmer 
kontaktad från olika verksamheter med 
frågeställningar om hur utveckla 
samverkan. 
 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

X  Målet är att som samverkanskoordinator 
vara ett nav vad gäller att säkerställa bästa 
möjliga kontaktvägar som kommer 
kommuninvånaren till godo. Vid 
kartläggning framkommit områden där 
utveckling av samverkansvägar är 
gynnande för målgruppen inom Samverk. 
 
Utöver uppdraget med samverkan utifrån 
rollen som samverkanskoordinator och 
angiven målgrupp, arbetar jag med 
samverkan i stort i kommunområdet inom 
bla områdena VINR och SUICD. Deltar i 
även i andra forum där samverkan är av 
stor vikt och utvecklingsbehov finns.  
 
Deltagit i träffar med fokus på SIP, BIP och 
VIP. Utöver det varit med på möte med 
Regionen utifrån Samarbetsvård, 
klustermöte Eksjö och Aneby.  
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Genomgått en två-dagars 
ledarskapsutbildning på uppdrag från 
Höglandets samordningsförbund. 
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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

Rapportmall Samverkanskoordinator 2021 helår 
Magdalena Persson, Nässjö kommun 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

X  Styrgruppen har träffats digitalt vid tre 
tillfällen under året och arbetsgruppen har 
träffats digitalt vid fem tillfällen. Den 10 
november träffades både styrgrupp och 
arbetsgrupp för ett fysiskt möte. Ett 
uppskattat och positivt möte som vi 
framöver hoppas kunna genomföra en 
gång per år. Möten för styrgrupp och 
arbetsgrupp är de viktigaste forumen för 
att lyfta och utveckla samverkan.  
Som samverkanskoordinator har jag även 
varit delaktig i: 
-möten mellan ekonomiskt bistånd och 
Arbetsmarknad och Integration (AMI) med 
syfte att förbättra och förstärka 
samarbetet  
-kommunens arbete kring Hälsocenter, i 
samarbete med kommunens vårdcentraler 
-Arbetsgrupp gällande arbetet med 
Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) med 
representanter från kommun och 
psykiatrin. 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

 
X 

 Jobbat utifrån det uppdrag som Samverk 
Nässjös styrgrupp har gett i uppdrag till 
Samverk Nässjös arbetsgrupp. 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

 
X 

 -Kallat till styr- och arbetsgruppsmöten. 
Vid dessa möten blivit uppdaterad på hur 
samverkan fungerar mellan de olika 
aktörerna.  
-Varit sammankallande till möten mellan 
ekonomiskt bistånd och AMI. 
-Blivit inbjuden men även bjudit in mig 
själv till ett antal andra forum med 
koppling till Samverk Nässjös målgrupp. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

 
X 

 Tillgänglig på telefon och e-post vid frågor 
från andra myndigheter/vården 

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

  
X 

Har inte kunnat genomföras pga pandemin 
men en planering med innehåll för en träff 
finns att genomföras så fort det blir 
möjligt. 
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Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

  -Deltagit i regionens samtal om BIP-
forskningen och ev implementering av 
arbetssättet i vårt län. 
-Deltagit i nationellt nätverk kring SIP och 
SIP-samordnare. 
-Tillsammans med AMI och ekonomiskt 
bistånd utvecklat samverkan och 
informationsutbytet mellan de båda 
verksamheterna. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 

för Inspirationsdag 

 
X 

 En digital Inspirationsdag hölls 2021-05-06. 
Planering pågår gällande Inspirationsdag 
2022. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

 
X 

 Nio nätverksträffar har genomförts digitalt 
eller fysiskt med Höglandets 
samverkanskoordinatorer och 
förbundschef, samt några extra kortare 
möten. 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

 
X 

 Tas upp för samtal i olika forum/möten. 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

 
X 

 Tagit del av olika digitala 
webbinarium/föreläsningar, exempelvis 
om BIP, SIP, samt andra projekt och 
forskning kring olika arbetssätt gällande 
personer med rehabiliteringsbehov mm. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

 
X 

 Är i stort behov av att chefer och 
tjänstemän hos de olika 
samverkansparterna lyfter upp 
förbättringsområden kring samverkan i 
samband med möten med arbetsgrupp 
och styrgrupp. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

  -Blivit inbjuden till, och deltagit i ett par 
klustermöten gällande Samarbetsvård – 
psykisk hälsa. 
-Under våren deltagit i styrgrupp för 
Hälsocenter i Nässjö. Ett samarbete mellan 
kommun och vårdcentraler. 
-planerar möte mellan ekonomiskt bistånd 
samt vården för samtal om Rätt stöd -Rätt 
försörjning och hur metoden ska kunna 
användas på bästa sätt i vårt 
kommunområde. 
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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

Samverkanskoordinator Sävsjö januari - december 2021 
 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

 
X 

 - Styrgruppen för Samverk Sävsjö har 
träffats 3 gånger under 2021 och har 
diskuterat samverkansfrågor. Mötena har 
skett via Skype pga pandemin. 
 
- Arbetsgruppen för Samverk Sävsjö har 
träffats 4 gånger 2021 och har diskuterat 
samverkansfrågor samt planerat och 
genomfört en digital frukostföreläsning. 
Mötena har skett via Skype och ett fysiskt. 

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

 
X 

 Handlingsplan för Samverk Sävsjö har 
reviderats under våren 2021 där 
styrgruppen och arbetsgruppen har 
komma med förslag till revidering. 
Handlingsplanen fastslogs av styrgruppen 
210526. 

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

 
X 

 Som samverkanskoordinator är jag 
sammankallande till möten i styr- och 
arbetsgrupp samt skriver protokoll. Jag 
håller i mötena med arbetsgruppen samt 
vid behov håller jag i styrgruppsmötena. 
Jag sprider aktuell information i grupperna 
och försöker fånga upp aktuella 
samverkansfrågor. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

 
X 

 Som samverkanskoordinator har jag under 
2021 blivit kontaktad av medarbetare från 
olika partners inom Samverk Sävsjö som 
önskar få hjälp med kontakter inom 
kommunen.  

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

 
 

X 

 Frukostmöte genomfördes digitalt av 
arbetsgruppen i mars 2021. Temat var SIA-
enheten på socialförvaltningen i Sävsjö 
som informerade om sina verksamheter 
och målgrupper. Ca 20 personer från 
samtliga parter deltog. 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

 
X 

 - Deltagit i arbetsgruppen för BIP vid fyra 
tillfällen under 2021 där man pratat om 
BIP-forskningen och SKAPA i Halland samt 
hur man eventuellt ska jobba vidare med 
det i länet. Samverkanskoordinatorn deltar 
för att bevaka området och vad som 
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planeras. Samverkanskoordinatorn har 
även informerat om vad BIP-forskningen 
har kommit fram till för styrgruppen, 
arbetsgruppen och inom 
socialförvaltningen. 
 
- Deltagit i det nationella nätverket för SIP 
vid tre tillfällen. Vid nätverksträffarna har 
de olika samordningsförbunden utbytt 
erfarenheter av SIP, delat med sig av goda 
exempel och förslag på 
utbildningsinsatser. 
Samverkanskoordinatorn har informerat 
styr- och arbetsgrupp om nätverket och 
har tagit upp frågan om SIP till diskussion. 
 
- Genom kunskap från SIP-nätverket samt 
planering med övriga 
samverkanskoordinatorer har jag tagit 
fram och genomfört utbildning i SIP för 
socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. 
Planeringen är att den ska genomföras för 
fler enheter. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

 
X 

 Deltagit vid möten med arbetsgruppen. 
Inspirationsdagen 2021 genomfördes 
digitalt i maj 2021. Planering för 
Inspirationsdagen 2022 har påbörjats. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

 
X 

 Deltagit i 10 nätverksträffar med övriga 
samverkanskoordinatorer på höglandet. På 
träffarna diskuteras samverkansfrågor och 
omvärldsbevakning samt 
erfarenhetsutbyte. Utöver de ordinarie 
nätverksträffarna har 
samverkanskoordinatorerna haft möten 
kring bland annat planering av SIP-
utbildning. 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

 
X 

 Jämställdhetsfrågan har diskuterats både i 
styrgrupp och arbetsgrupp och på vilket 
sätt man skulle kunna belysa frågan. 
Förslag har kommit att titta på statistik 
från respektive område samt har 
arbetsgruppen diskuterat Genushanden 
som används inom vården. 
Jämställdhetsfrågan har även diskuterats 
vid träffar med 
samverkanskoordinatorerna. 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

 
X 

 -  Samverkanskoordinatorn tar del av 
forskning och aktuella projekt genom 
föreläsningar, webbinarium, hemsidor, 
nyhetsbrev m.m. så som BIP-forskningen, 
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SIP, våld i nära relationer, psykisk ohälsa 
m.m. 
 
- Deltagit i klustermöte för Sävsjö och 
Vetlanda avseende samarbetsvård psykisk 
hälsa där primärvården, 
specialistpsykiatrin och kommunerna på 
Höglandet samverkar. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

 
X 

 Samverkansfrågor lyfts vid behov i styr- 
och arbetsgrupp. Vid varje möte finns 
punkten ”information från 
verksamheterna” där varje aktör lämnar 
en lägesbild från sin verksamhet vilket 
skapar kunskap om varandras områden 
och en förståelse för eventuella 
utmaningar. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

 
X 

 - Sammankallat till möten i 
ledningsgruppen för samverkan kring Case 
Management mellan psykiatriska 
mottagningen i Vetlanda och Sävsjö 
kommun, skrivit protokoll samt reviderat 
den lokala överenskommelsen för 2022. 
 

- -  Informerat om Samverk Sävsjö samt 
samverkanskoordinatorns roll vid olika 
möten inom socialförvaltningen som t.ex. 
socialnämnden och familjecentralen. 

-  
- - Informerat om Samverk Sävsjö för nya 

deltagare i arbetsgruppen samt för 
enskilda nyanställda inom 
socialförvaltningen. 
 
- Samverkanskoordinatorn har varit 
behjälplig i att samordna gemensamma 
möten mellan socialförvaltningen och 
arbetsförmedlingen kring individärenden. 
 
- Deltagit i planering av ett 
samverkansmöte mellan 
gymnasiesärskolan, socialförvaltningen 
och arbetsförmedlingen för att få till en 
bra samverkan mellan berörda 
myndigheter för att erbjuda bästa stöd för 
elever som går ut från gymnasiesärskolan. 
 
- Tillsammans med övriga 
samverkanskoordinatorer deltagit i en 
tvådagarsutbildning i ”Att leda utan att 
vara chef” 22-23 november 2021. 
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- -  Deltagit som representant för Sävsjö i 

arbetsgruppen för Psykiatriveckan som 
hålls varje år v. 46 och anordnat 
föreläsning. 
 
-  På uppdrag av beredningsgruppen har 
samverkanskoordinatorn sammanställt 
vilka rutiner och riktlinjer parterna i 
Samverk Sävsjö har vid misstanke om våld i 
nära relationer. 
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 Rapport Uppdrag Samverkan Tranås 210101-211231 

Långsiktig integrerad verksamhet – LIV 

 

Uppdrag för Samverkanskoordinator  
(Ur Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

x  Aktiv medverkat i LSG (chefsgrupp/ 
styrgrupp för lokala samverkansarbetet) 
som har träffats digitalt vid två tillfällen 
under våren och vid två tillfällen under 
hösten. ”Samverkanskoordinatorn 
informerar” är en stående punkt på 
dagordningen. Info har delgetts bla om BIP 
forskningen samt om utvecklingsarbetet i 
nationellt nätverket för SIP. SIP arbetet har 
under hösten utmynnat i att vi även lokalt i 
kommunområde Tranås påbörjat ett 
gemensamt utvecklingsarbete kring SIP, 
vilket planeras fortsätta under våren -22.  
Ansvarat för att driva arbete i 
Arbetsgruppen Samverkan i Tranås framåt. 
Gruppen har haft två digitala träffar under 
våren och två under hösten -21. Fortsatt 
fokus på att vi trots Covid 19 läget ska ha 
ett fungerande samverkansarbete på 
individnivå, vilket vi lyckats bra med. Har 
lyft  frågor och delgett information mellan 
Arbetsgrupp och LSG. Beslutatom och 
planerat för att i maj ha ett gemensamt 
digitalt möte LSG och Arbetsgrupp. 
Medverkat i Kluster Tranås:  
Samarbetsvård – psykisk hälsa primärvård, 
kommun och specialistpsykiatri i 
samverkan på Höglandet. 
Två frukostföreläsningar har genomförts 
under hösten. Två kommunala 
verksamheter presenterade sitt arbete och 
möjliga insatser för vår gemensamma 
målgrupp. Beslut har tagits att genomföra 
minst två digitala frukostföreläsningar/ per 
termin i syfte att få ökad kunskap om 
varandra verksamheter vilket är en faktor 
som främjar samverkan.   

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

x  Har på sista mötet i december med LSG 
och Arbetsgruppen Samverkan i Tranås 
genomfört uppföljning av Lokal 
Överenskommelse och Handlingsplanen 
Har tillsammans med Arbetsgruppen 
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granskat och reviderat Handlingsplanen. 
Då den godkänts av LSG kommer den 
finnas på HSF:s hemsida. Även  Lokal 
Överenskommelse kommer att finnas på 
HSF hemsida efter att den godkänds och 
skrivits under av samtliga chefer.  

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

x  Aktiv medverkan i LSG under hela året. 
Drivit Arbetsgruppen Samverk Tranås. 
Förmedlar info mellan de båda grupperna.  
Informera LSG och Arbetsgrupp om 
förbättrings- och utvecklingsarbete som 
genomförs nationellt och regionalt inom 
området. Gemensamt i LSG och 
Arbetsgrupp komma fram till 
utvecklingsområden viktiga att jobba 
vidare med utifrån de lokala behoven i 
Tranås. Aktuella områden som varit fokus 
på under detta år: Ungdomar som varken 
arbetar eller studerar, 
Försörjningsstödstagare med medicinsk 
problematik, Nationella nätverket för SIP, 
BIP forskningen. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

x  Fortsatt kontakt från andra aktörer i syfte 
att lotsa vidare till rätt verksamhet/insats 
och funktion inom kommunens 
verksamheter. Även lotsat vidare till 
kontaktpersoner för samverkansfrågor hos 
övriga aktörer.  

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

x  Insatsen finns och påminns om på 
Arbetsgrupp och LSG. Insatsen kommer att 
tydliggöras i arbetsbeskrivningen och i 
handlingsplanen och erbjudas 
återkommande via digital infoträffar. 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

x  • Håller mig uppdaterad på nationellt och 
regionalt utvecklingsarbete inom området.  

• I Arbetsgrupp och LSG gemensamt besluta 
om relevanta lokala utvecklingsområden, 
hur arbete ska ske, av vem och när.  

• Gemensam workshop LSG/Arbetsgrupp 
har återigen flyttats fram. Den kommer nu 
att genomföras digitalt under våren. Syftet 
med Workshopen är att LSG och 
Arbetsgrupp tillsammans ska hitta 
utvecklingsområden att arbeta vidare 
med.  

• Pågående förbättringsarbete:  

• – Utvecklingsarbete gällande Samordnad 
Individuell Plan (SIP). Arbetet i det 
nationella nätverket ligger till grund för 
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hur det fortsatta utvecklingsarbetet, med 
mål att ha fungerande och väl kända 
formella samverkansforum i 
kommunområde Tranås, ska bedrivas 
lokalt. 
– Pågående förbättringsarbete gällande 
samverkan mellan de fyra aktörerna kring 
målgruppen med långvarigt 
försörjningsstöd som saknar SGI och som 
har en komplex problematik 
(arbetsrelaterad, social och medicinsk) 
som hinder för inträde/återgång i arbete.  
– Tillsammans med enhetschef AMIE varit 
Tranås kommuns representant i 
arbetsgrupp BIP Jönköpings län. Fortsatt 
arbete lokalt med hur vi specifikt i 
kommunområde Tranås kan dra nytta av 
forskningsresultaten i BIP. 
– Medverkat i Kluster Tranås: 
Samarbetsvård – psykisk hälsa primärvård, 
kommun och specialistpsykiatri i 
samverkan på Höglandet. Fortsatt arbete. 

Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

x  Inspirationsdagen var satt till 220310. Pga 
nya Covid restriktioner avvaktar vi med att 
gå ut med inbjudan. 

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

x  Ingår i nätverk Jönköpings län; hur kan vi 
använda resultat från BIP forskningen i 
respektive kommun?  
Samtliga samverkanskoordinatorer ingår i 
nationellt nätverket för SIP. Vi bildar 
därmed ett nätverk även på Höglandet för 
gemensamt utvecklingsarbete av SIP. 
Ingår i Kluster Tranås 

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

x  Jämställdhetsfrågor och även 
jämlikhetsfrågor kommer upp till 
diskussion på LSG och Arbetsgrupp.  

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

x  Kontinuerligt infosökande för uppdatering 
gällande aktuell forskning och nationellt 
utvecklinsarbete som rör samverkan, 
specifikt för målgruppen inom FINSAM.  
Omvärldsbevakning är en stående punkt 
vid samverkanskoordinatorsträffar där vi 
delger varandra info. 
Samtliga fyra aktörer ger info om nuläget 
på LSG samt Arbetsgrupp. Arbetsgruppens 
representanter har i uppdrag att förmedla 
vidare till kollegor. 

Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

x  Lyfta och delge varandra goda exempel på 
samverkan är en stående punkt på 
dagordningen på LSG samt Arbetsgrupp. 
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Kom fram i uppföljningen i december att 
man önskar mer fokus på den punkten.  
Vid behov även lyfta faktorer som 
försvårat samverkan. 
Ansvarar för uppföljning av Lokala 
överenskommelsen. På sista LSG och 
Arbetsgruppsträff i december besvarades 
följande frågor: 1) har alla parter deltagit 
vid LSG/arbetsgrupp? 2) Har 
samverkanspunkten ”Exempel på goda 
samverkansexempel” fyllts på varje möte? 
3)Är upplevelsen från deltagande parter 
att mötestiden LSG/Aretgrupp varit fylld 
och effektiv? 4) Är upplevelsen att utökad 
samverkan har skett? Positiva svar från de 
båda grupperna. Önskar mer fokus på att 
lyfta goda exempel på samverkan. Vad och 
hur gör vi då samverkan fungerar bra?  

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

x  Vi har haft en del förändringar gällande 
representanter i både LSG och 
Arbetsgrupp hos flera av de fyra aktörerna. 
Info om Samverkan i Tranås har varit extra 
viktig.  
 
Startade under våren upp dialog mellan 
vårdgivare, Arbetsmarknadsenhet och 
Stöd och försörjningsenhet där fokus är 
samverkan för målgruppen 
försörjningsstödstagare som saknar SGI 
och som beskriver medicinsk problematik 
som hinder för att nå egen försörjning via 
arbete. Det arbetet har fortsatt under 
hösten och är ett pågående arbete. 

 

 

Tranås 21-12-22 

Pernilla Conradsson Ström 
Leg. Arbetsterapeut/Samverkanskoordinator 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten  
HR och Arbetsmarknadsförvaltningen Tranås Kommun 
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Långsiktig integrerad verksamhet – LIV  

Rapport Samverkanskoordinator Samverk Vetlanda 2021 
 

Under 2021 har Samverk Vetlanda fortsatt sitt pågående arbete gällande samverkan för parternas 
gemensamma målgrupper. Mötena har varit digitala på grund av pandemin. Deltagandet har till viss 
del påverkats då framför allt Vårdcentralerna har haft svårt med deltagande då de är hårt belastade 
både med provtagning, vaccinering och vårdskuld. Arbetsförmedlingens reformering har även 
påverkat övriga parter då det varit snabba ändringar och mycket ny information som kommit 
löpande och gett ändrade förutsättningar för målgrupperna. Några representanter har bytts ut i både 
styr- och arbetsgruppen. Under kommer punktvis vad som gjorts under året: 

Uppdrag för Samverkanskoordinator 
(Verksamhetsbeskrivningen) 

Ja  Nej Hur/Aktivitet 
(Handlingsplan) 

Utveckla samverkan mellan de fyra 
rehabiliteringsaktörerna utifrån lokala 
behov.  

x  -har arena för samverkan genom 
arbetsgrupp och styrgrupp.  
-arbetar strukturerat utifrån handlingsplan 
som revideras årsvis. 
-varje aktör har möjlighet att identifiera 
och lyfta in samverkansfrågor till styr-och 
arbetsgrupp.  

Upprätta en handlingsplan som innehåller 
mål och aktiviteter för respektive 
kommunområde.  

x  Handlingsplan finns för Samverk Vetlanda 
2021. Är framarbetad av arbetsgrupp och 
styrgrupp, beslutad av styrgruppen.  

Medverka i och driva arbetet framåt i 
samverkansgrupperna inom varje 
kommunområde 

x  Samverkanskoordinator kallar till, är 
ordförande, och skriver protokoll vid varje 
möte i arbetsgrupp och styrgrupp. Fångar 
även upp frågor som är aktuella, sprider 
vidare information som berör alla parter 
och driver frågorna vi har enats om att 
fokusera på i handlingsplanen. 

Kontaktperson för andra 
myndigheter/vården för att lotsa till rätt 
avdelning inom kommunen 

x  Ja, både i strukturfrågor och 
individärenden.  
-Är kontaktperson mot andra aktörer.  
-Har viss kontakt i individärenden för att se 
till att personen vet vart den ska vända sig 
vidare.  
-Samverkanskoordinator har haft dialog 
med Kontaktcenter i Vetlanda kommun 
gällande vilka samtal de ska koppla till mig.  

Organisera och genomföra gemensamma 
informationsträffar kring samverkan för 
anställda hos alla fyra parter.  

x  Enligt handlingsplan ska 2 träffar 
arrangeras varje år.  
Vår-träff 2021- ersättes av HSF 
inspirationsträff.  
Höst-träff 2021 – 2 dec, 2 timmar, info och 
gruppdiskussioner om SIP (enligt 
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handlingsplanen punkt 4c), arrangerades 
av arbetsgruppen 

Kartlägga och arbeta med utveckling av 
områden där samverkan kring rehabilitering 
till arbete/studier kan förbättras.  

x x -I handlingsplanen (4b) finns med punkt 
om att alla parter ansvarar för 
omvärldsbevakning.  
-Ingen specifik kartläggning har 
genomförts. 
-Inom den lokala överenskommelsen 
(LÖKen) mellan AF och Kommun har ett 
arbete påbörjats för att identifiera 
målgrupper som hamnar utanför det 
stödet AF kan erbjuda. Här kan Samverk 
Vetlanda jobba vidare om så önskas under 
2022.  
Arbetar vidare med tidigare identifierade 
områden: 

- Skola-arbetsliv 

- Rätt stöd, rätt försörjning, 

Vetlanda 

- Klustersamarbete 
Kommunens representant i arbetsgruppen 
för Inspirationsdag 

x  Samverkanskoordinator har deltagit i 
planeringsmöten.  

Delta i nätverk mellan kommunområden för 
utveckling av samverkan.  

x  -Samverkanskoordinator har deltagit i 
träffar med övriga 
samverkanskoordinatorer och 
förbundschef för HSF.  
-Samarbete med övriga 
samverkanskoordinatorer kring SIP. Hur 
hjälpa och stötta varandra i att sprida 
kunskap om SIP?  
-Även deltagit på utbildning 2 dagar med 
Kinga Hernborg.  

Jämställdhetsfrågor tas upp till diskussion 
och är en naturlig del av arbetet. 

x  Frågan har diskuterats på träffar med 
övriga samverkanskoordinatorer. Vi är 
dock frågande till hur vi ska driva frågan i 
styr-och arbetsgrupp. Borde vara jämlikhet 
i stället.. 

Omvärldsbevakning med fokus på samtliga 
fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser 
när det gäller samverkan för målgruppen. 

x  -Finns med som punkt i handlingsplanen, 
är ett gemensamt ansvar hos alla parter.  
-Jag har alltid med mig 
”samverkansperspektivet” i alla 
sammanhang. Jag försöker koppla ihop 
frågor som berör varandra, även skicka 
vidare frågeställningar till ”rätt” forum, 
samt sprida information mellan olika 
grupper där det finns beröringspunkter.  
-skickar ut info om föreläsningar och 
möten, så berörda funktioner får möjlighet 
att delta. 
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Arbeta för att synliggöra och lyfta faktorer 
som möjliggör eller försvårar samverkan. 
 

x  -Antecknar alltid samverkansfrågor och 
försöker lyfta till rätt funktion eller forum 
som kan hantera frågan.  
-Tar med frågor in i arbets- och styrgrupp 
beroende på var den hör hemma.  
-Har punkt i handlingsplanen för 
”framgångsfaktorer” (4a). Ha positivt fokus 
och sprida goda exempel på t.ex. 
samverkansträffar, arbetsgruppsmöten 
med mera.  
-Vi jobbar ständigt med att lyfta fram de 
dokument som vi arbetat fram inom 
arbetsgruppen i Samverk Vetlanda. 
Implementering finns även i 
handlingsplanen (3a).  
-Vi har alltid ”lägesrunda” på arbets- och 
styrgruppsmötena, där framkommer 
mycket kring nuläge och utmaningar hos 
olika parter. Detta i sig skapar större 
förståelse för varandra. 

Övrigt arbete kring samverkan i 
kommunområdet. 

 

x  Som samverkanskoordinator sitter jag med 
i olika grupper och möten som berör 
målgruppen eller punkter i 
handlingsplanen: 

- Infomöten om och från AF 
- Operativa gruppen kopplat till 

LÖKen – samt rapporterar till 
styrgruppen vid deras möten. 

- Klusterträffarna för Vetlanda 
- Styrgrupp för samarbete mellan 

Socialförvaltning och Vård- och 
omsorgsförvaltningen i Vetlanda 
kommun.  

- BIP-möten genom Kommunal 
Utveckling 

- Nationella SIP-nätverket 
- Styrgruppen för arbetet med ”Rätt 

stöd – rätt försörjning, Vetlanda” 
- Styrgrupp för Skola-arbetsliv 

- Håller dokument och information 
uppdaterat på HSF och 
kommunens hemsida.  

 

2021-12-20 Samverkanskoordinator  

Samverk Vetlanda 

Annika Synnes Lindberg 
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Årsredovisning 2021 – bilaga 2 
Kansli 

Anställd 

Förbundschef Britt-Marie Vidhall 75 % 

Kontaktuppgifter 

Postadress:  

Höglandets samordningsförbund, c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön 

Telefon: 

076-723 31 17 

E-post: 

hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 

Hemsida:  

www.finsamjonkopingslan.se  

Löne- och personaladministration 

Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss 

administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt 

personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet 

har liknande avtal.  

Arkiv 

Tranås kommun står för arkivering av handlingar enligt arkivbeskrivningen och enligt 

beskrivning i förbundsordningen.  

Nätverk mellan förbund  

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund 

(NNS). NNS önskar en tätare kontakt med presidiet i förbunden i Sverige och kallar till 

möten där ordföranden, vice ordföranden och förbundschefer för samordnings-

förbunden i nätverket Kust till kust samt Skåne deltar. Förbundet deltar även vid träffar 

som anordnas av Nationella rådet, men under 2021 har det inte varit någon sådan träff. 

Dessa träffar har ersatts av digitala webbsändningar med information från Nationella 

rådet. 

Nätverk mellan förbundschefer 

Förbundschefen samarbetar med förbundschefen för de två övriga förbunden i 

Jönköpings län och nätverket Kust till Kust. Det nätverket har haft två digitala träffar 

under 2021.  Samarbetet med förbundschefen för de övriga två förbunden i länet sker 

kontinuerligt efter behov. 

Konferenser  

Finsamkonferensen och ordförandekonferensen 2021 ställdes in på grund av Covid-19 

pandemin.   
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Höglandets samordningsförbund 
c/o Vidhall, Vildrosvägen 27, 574 50 Ekenässjön 
076-723 31 17 
hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se 
www.finsamjonkopingslan.se 
 

Bilaga 2, Årsredovisning 2021 
Kansli 

 

Inspirations- och utbildningsdagar 
Under 2021 har många inspirations- och utbildningsdagar ställts in.  

I maj 2021 genomfördes en digital inspirationsföreläsning med Camilla Saarinen under rubriken 

Arbetsglädje i förändringstider. 

Informationshantering 

E-post 

Höglandets IT sköter samordningsförbundets e-postsystem vad gäller uppdatering och 

service. 

Hemsida 

IT-enheten inom Jönköpings kommun hanterar, enligt tidigare avtal, driften av 

förbundets hemsida. På hemsidan presenteras bland annat protokoll och 

minnesanteckningar från styrelse respektive beredningsgrupp. Där finns också 

dokumentation kring pågående projekt. Hemsidan är gemensam för alla tre förbunden i 

Jönköpings län. Den gemensamma webbplattformen www.finsamjonkopingslan.se har 

gjorts om för att motsvara tillgänglighetsprinciper (WCAG) och samtidigt få ett 

modernare utseende. Dessutom har webbplatsen tillgänglighetsanpassats under 2021. 

Bland annat används digital signering av styrelseprotokoll.  

Styrelse och beredningsgrupp har möjligheter att logga in på webbplatsen för att nå 

arbetsmaterial och dokument till sammanträden.  

Digital anslagstavla 

Höglandets samordningsförbund har en digital anslagstavla på hemsidan 

www.finsamjonkopingslan.se och där publiceras protokoll och andra kungörelser. 

Dataskyddsombud 

Förbundet och Tranås kommun har ett avtal om samarbete kring dataskyddsombud.  
Tjänsten innehades under 2021 av kanslichefen i Tranås. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 33348SE

mailto:hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se


23rEttlsu2  
Till styrelsen i Hög andets Samordningsförbund, org. nr 222000-2907 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige Jönköpings län 
Kommunfullmäktige i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås kommun 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Höglandets Samordningsförbund för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar respektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig , 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat., 
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Den förtroendevalde revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Höglandets Samordningsförbund för år 
2021. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Höglandets Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Jönköping 2022-03-18 

KPMG AB 

.ff/7 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 

Per Hansso 

Förtroendevald revisor 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 69  
 
Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 
Diarienummer: RJL 2022/985 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Godkänna nybyggnation av inomhusnät för mobiltelefoni för 26 500 
000 kronor. 

Sammanfattning  
Alternativet med fast, analog telefoni kommer på sikt att försvinna då 
operatörer avvecklar kopparnätet. För att säkerställa att mobiltelefoner går 
att använda i förväntad utsträckning och inte äventyra patientsäkerheten, 
samt säkerställa reservrutiner, behöver inomhustäckningen i Region 
Jönköpings läns sjukhusbyggnader säkerställas. Detta är också i linje med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer 
till regionerna för att upprätthålla hög robusthet i driften av 
sjukhusbyggnader.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag samt  
ser att det vid regionstyrelsens sammanträde görs en genomgång av ärendet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionfullmäktige 

Inomhustäckning Mobilnät 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

• godkänna nybyggnation av inomhusnät för mobiltelefoni för 26 500 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Alternativet med fast, analog telefoni kommer på sikt att försvinna då operatörer 
avvecklar kopparnätet. För att säkerställa att mobiltelefoner går att använda i 
förväntad utsträckning och inte äventyra patientsäkerheten, samt säkerställa 
reservrutiner, behöver inomhustäckningen i Region Jönköpings läns 
sjukhusbyggnader säkerställas. Detta är också i linje med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer till regionerna för att 
upprätthålla hög robusthet i driften av sjukhusbyggnader.  

Information i ärendet 
Bakgrund 
Behovet av pålitliga kommunikationskanaler i sjukhusen växer i och med 
digitaliseringen av kritiska vårdprocesser. Bristande mobiltäckning inne på våra 
sjukhus har över tid uppmärksammats från både personal och besökare. Vid 
tidigare bedömningar har problemet inte bedömts som kritiskt, eftersom DECT-
telefoni kombinerat med fast, analog telefoni som reservrutin har varit den 
primära lösningen. 
 
Problemet med bristande täckning har uppmärksammats som en potentiell 
patientsäkerhetsrisk, eftersom mobiltelefonin till exempel blivit en viktig kanal för 
att nå jourläkare. De nya sjukhusbyggnaderna i Eksjö och Jönköping har dessutom 
fått en sämre inomhustäckning, till följd av nya, energieffektiva byggnormer med 
tätare material som blockerar signalerna. Denna effekt kommer att förstärkas på 
sikt vid övergången till 5G, som körs över högre frekvensband, vilket generellt 
ökar dämpningseffekten.  
 
Telia har aviserat en nedläggning av det analoga telefonnätet, vilket gör att den 
fasta reservtelefonin kommer att upphöra. Det innebär att mobiltelefonnätet blir 
framtidens reservlösning om det digitala nätet får ett driftavbrott.  
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MSB har tagit fram en vägledning till regionerna för att skapa robusthet i 
sjukhusens olika funktioner, ” Den robusta sjukhusbyggnaden En vägledning för 
driftsäkra sjukhusbyggnader” (MSB 1693 utgiven 2021). Rekommendationen för 
att upprätthålla robust telefoni är att inomhusnät för mobiltelefoni etableras.  

Kravbild 
Beroendet till telefoni är stort inom sjukhusen, och används för en stor mängd 
funktioner. Här följer ett urval av behov och krav, som motiverar etableringen av 
mobila inomhusnät i Region Jönköpings läns sjukhusbyggnader. 
 
Specialistvården behöver ha möjlighet att nå jourläkare, som idag är utrustade 
med mobiltelefoner, var de än befinner sig på sjukhusen. Dagens bristfälliga 
mobiltäckning innebär en akut patientsäkerhetsrisk om inte larmet går fram. 
 
Att säkerställa god kontinuitet i sjukhusens verksamhet ingår i regionernas 
uppdrag som samhällsviktig verksamhet. Om nätverket på ett sjukhus slutar 
fungera krävs tillförlitliga reservlösningar. Mobiltelefonin är då den enda 
tillgängliga reservlösningen, eftersom såväl datortrafik som fast och DECT-
telefoni bygger på fungerande nätverk.  
 
Vid driftstörningar i den digitala telefonin är dagens reservlösning att 
verksamheten stationerar personal vid de fasta telefonerna. Det är ett önskemål 
från verksamheterna att inte behöva avsätta resurser för att stå ”telefonvakt”. Vid 
driftstörningar kan inte heller jourläkare larmas på annat sätt än via mobiltelefon 
som reservrutin, så det är av största vikt att robusta reservrutiner finns.  
 
Personer som befinner sig i kulvertar och på andra platser utan täckning av WiFi, 
DECT, eller mobilt nät upplever otrygghet då det inte går att larma vid behov. 
Bättre mobiltäckning skulle öka personsäkerheten i sjukhusbyggnaderna. 
 
Slutligen finns också ett behov hos patienter och andra besökare (ex leverantörer) 
att ringa, surfa och SMS:a inom Region Jönköpings läns sjukhusbyggnader. 
 
En etablering av inomhustäckning för mobiltelefoni innebär att Region 
Jönköpings län etablerar egna, interna nät för mobiltelefoni på sjukhusen. Ett 
inomhusnät består av flera olika delar. En centralnod placeras på varje sjukhus, 
där de mobiloperatörerna ansluter sina mobilnät. Centralnoden fungerar som 
förstärkning av mobilsignaler in i sjukhusbyggnaderna. Från centralnoden anläggs 
fiberanslutningar ut till olika byggnader, våningar etc. Där placeras enheter som 
kan konfigureras för de olika frekvenser som används av 4G, 5G etc. Detta skapar 
en flexibilitet inför framtiden. Från enheterna byggs sedan spridningsnät, där 
antenner ansluts.   

Utvärdering av olika alternativ 
Då det fasta kopparnätet är under avveckling finns det idag få alternativa 
lösningar för att säkerställa robust telefoni i sjukhusbyggnaderna.  
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Ett alternativ som diskuterats är att använda det interna WiFi-nätet som bärare av 
telefoni. Men då det är beroende av samma digitala förbindelser som växeltelefoni 
är detta inte en fungerande reservrutin, och löser därmed inte hela kravbilden. 
 
En omvärldsbevakning har också genomförts av hur andra regioner hanterar 
denna fråga. Den visar att flera regioner har följt eller planerar för att följa 
rekommendationerna från MSB i vägledningen ”Den robusta sjukhusbyggnaden”, 
och därmed införskaffa inomhusnät för mobiltelefoni i egen regi. 
 
Verksamhetens bedömning av investeringen 
Inomhusnät för mobiltelefoni RJL 2022/985  

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad nytta för kunden Liten påverkan 

Förbättrad patientsäkerhet Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Förbättrad metod (högre prestanda) Liten påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Liten påverkan 

Positiva miljökonsekvenser Ingen påverkan 

Ur ett lärande- och förnyelseperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Förbättrat arbetssätt Liten påverkan 

 
Finansiering 
Regions Jönköpings län har tagit fram en bedömning av vad en etablering av 
mobila inomhusnät skulle kosta. En schablonkostnad på 55 kr/kvm har använts, 
vilket är ett riktvärde som använts i andra regioners byggnationer.  
 
Kostnadsbedömning: 
• Länssjukhuset Ryhov: 250 000 kvm ~ 13 700 000 kronor 
• Höglandssjukhuset Eksjö: 95 000 kvm ~ 5 200 000 kronor 
• Värnamo sjukhus: 93 000 kvm ~ 5 100 000 kronor 
• Kostnader för etablering/iordningställande av teknikrum och övriga utrymmen 

bedöms till ~ 2 250 000 kronor 
 
Investeringen utifrån en schablonkostnad per kvadratmeter om 26 500 000 kronor 
prioriteras in i investeringsplanen.  
 
Uppskattade tillkommande kostnader: 
• Införandekostnad 750 000 kronor finansieras inom IT-centrum. 
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• Tillkommande årlig driftskostnad är cirka 3 800 000 kronor och finansieras 
genom ökad debitering till aktuella verksamheter inom verksamhetsområdenas 
befintliga budgetram. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslut skickas till 
IT-centrum 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 70  
 
CT till labb 5 i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2022/839 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna ombyggnation för utrustningsbyte på CT labb 5 i Eksjö 
till en maximal kostnad på 6 700 000 kronor. 

• Godkänna inköp av CT till labb 5 i Eksjö till en maximal kostnad på 
11 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Inköp av CT-utrustning till labb 5 i Eksjö. Utrustningen ska ersätta befintlig 
maskin som är sliten och i behov av utbyte. Ombyggnationen görs för att 
anpassning ska ske för de nya utrustningar som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

CT till labb 5 i Eksjö 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner ombyggnation för utrustningsbyte på CT labb 5 i Eksjö till en 
maximal kostnad på 6 700 000 kronor. 

• Godkänner inköp av CT till labb 5 i Eksjö till en maximal kostnad på 
11 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Inköp av CT-utrustning till labb 5 i Eksjö. Utrustningen ska ersätta befintlig 
maskin som är sliten och i behov av utbyte. Ombyggnationen görs för att 
anpassning ska ske för de nya utrustningar som ska införskaffas. 

Information i ärendet 
Röntgenkliniken i Region Jönköpings län ska göra utbyte av en av två CT 
apparater i Eksjö under hösten 2022. Den nya CT utrustningen är tyngre och 
större och har en annan teknisk kylning än nuvarande utrustning, nya  
utrustningen är vattenkyld, den nuvarande luftkyld. Idag har de både labb 4 och 
labb 5 ett gemensamt teknikrum med en gemensam kanal i golvet för tekniken.  
 
Under 2021 gjordes strax över 6 900 undersökningar på labb 5. Undersökningarna 
på labbet görs mestadels under måndag – fredag, men används också vid akuta CT 
undersökningar när CT labb 4 är stängd för undersökningar. 
 
De nya datortomograferna har dubbelenergi, vilket skapar en del förbättringar och 
det kan exempelvis utföras datortomografi av hjärta/kranskärl. På sikt ska detta 
kunna utföras på alla sjukhus i Region Jönköpings län. 
 
Befintliga maskiner är slitna och är i behov av utbyte. En av dem har många 
tillfälliga stopp som skapar problem både för personal som behöver boka av 
patienter och för patienter som inte får sin undersökning. I plan ligger att byta en 
av utrustningarna under 2022 och den andra utrustningen 2023. 
 
Användarvänlighet, patientsäkerhet och MT/IT/strålsäkerhet är några av de 
anledningar som gör att det är väldigt bra att ha samma typer av utrustningar. På 
sikt kommer det inom Region Jönköpings län finnas samma typ av CT-utrustning 
i hela länet, vilket är ytterligare ett steg bättre i de nämnda aspekterna. Det ger 
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dessutom möjlighet att ha samma metoder och ge lika vård i hela Region 
Jönköpings län. 
 
Utvärdering av alternativ 
Labb 5 kommer ha samma placering på röntgenavdelningen. Nytt teknikrum för 
röntgenutrustningen kommer att placeras där nuvarande RWC finns idag. Ny 
RWC byggs istället vid nuvarande väntrum. Nytt teknikrum bygg dels för att 
minimera eller helt utesluta den tid då båda CT labben på Höglandssjukhuset hade 
varit stillastående om den nya tekniken hade placerats i nuvarande teknikrum. Det 
nya teknikrummet kommer också att underlätta kommande utbyte av utrustning 
när det kommer finnas helt skilda golvkanaler för tekniken till de båda CT labben. 
Med separata teknikrum till de två CT labben så ökas också robustheten, genom 
att varje labb och teknikrum kan byggas som separat brandcell.  
 
Inga andra alternativ än ombyggnad har diskuterats. Möjlighet att använda samma 
teknikrum har utretts, men är inte ett alternativ. Det skulle medföra att båda CT 
labben skulle behöva vara nedstängda längre tider än huvudalternativet. 
 
Verksamhetens bedömning av investeringen:  
CT till labb 5 i Eksjö DNR 2022/839  
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad tillgänglighet Ingen påverkan 

Förbättrad kliniska resultat Liten påverkan 

Förbättring patientsäkerhet Ingen påverkan 

Minskad smittspridning Ingen påverkan 

Förbättrad produktion Ingen påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Kortare behandlingstid Ingen påverkan 

Ändrat arbetssätt Ingenpåverkan 

Effektivare processer Liten påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Liten påverkan 

 

Finansiering 

• För ombyggnationen på maximalt 6 700 000 kronor reserveras utrymme i 
investeringsplanen för 2022-2025. Tillkommande kostnader för lös 
utrustning, och ökade IT-kostnader finansieras av verksamhetsområdet. 
Hyreskostnaden för verksamheten påverkas inte.  
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• Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 
2022 och finansiering av investeringen finns i investeringsutrymmet för 
nya beslut enligt Budget 2022 med flerårsplan. Avskrivningskostnader och 
andra eventuella driftkostnader finansieras inom verksamhetens befintliga 
kostnadsram. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 

Beslut skickas till 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Regionledningskontoret ekonomi 
Verksamhetsstöd och service 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 71  
 
SOS Avtal 
Diarienummer: RJL 2022/881 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

1. Godkänna förslag till finansiering av ökade kostnader för det nya 
SOS-avtalet. 

2. Godkänna att 2,3 miljoner kronor omdisponeras permanent från 
regionstyrelsens anslag för oförutsett.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tecknat ett avtal med SOS Alarm Sverige AB, 
avseende prioriterings och dirigeringstjänster för perioden 2022-01-01 till 
2025-01-02. Priset i avtalet baseras på befolkningsmängd och antal 
vårdärenden som länet har. Kostnaden för SOS-avtalet år 2021 uppgick till 
12 200 000 kronor. När alla delar i det nya avtalet har startat innebär det en 
ökad kostnad på 2 300 000 kronor årligen. Den totala kostnaden för SOS 
avtalet är för år 2022, 14 200 000 kronor och för år 2023 och år 2024 14 500 
000 kronor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-03  
• Avtal mellan Region Jönköpings län och SOS Alarm Sverige AB, 

avseende prioriterings- och dirigeringstjänster 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

SOS-Avtal 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

1. Godkänner förslag till finansiering av ökade kostnader för det nya SOS-
avtalet. 

2. Godkänner att 2,3 miljoner kronor omdisponeras permanent från 
regionstyrelsens anslag för oförutsett.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har tecknat ett avtal med SOS Alarm Sverige AB, 
avseende prioriterings och dirigeringstjänster för perioden 2022-01-01 till 2025-
01-02. Priset i avtalet baseras på befolkningsmängd och antal vårdärenden som 
länet har. Kostnaden för SOS-avtalet år 2021 uppgick till 12 200 000 kronor. När 
alla delar i det nya avtalet har startat innebär det en ökad kostnad på 2 300 000 
kronor årligen. Den totala kostnaden för SOS avtalet är för år 2022, 14 200 000 
kronor och för år 2023 och år 2024 14 500 000 kronor. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta eller tillfälligt befinner 
sig inom Region Jönköpings län. En region får sluta avtal med någon annan om 
att utföra det uppdrag vilket åligger regionen enligt ovan nämnda lag. 
 
SOS Alarm ägs till lika delar av staten och av SKR Företag AB, ett av 
intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner helägt dotterbolag. SOS 
Alarm ansvarar på uppdrag av staten för mottagandet av nödsamtal på det 
nationella nödnumret 112 och för vidareförmedling av samtalen till rätt 
hjälpresurs, till exempel kommunal räddningstjänst, regionernas 
ambulanssjukvård, statlig räddningstjänst etc. 
 
Enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm (”Alarmeringsavtalet”) ska SOS 
Alarm även erbjuda samtliga kommuner och regioner att träffa avtal om en 
fullständig larmbehandling med utökad intervju och utalarmering av hjälpresurser. 
I förhållande till regioner innebär detta att SOS Alarm, då inkommande ärende 
bedöms som ett sjukvårdsärende, fastställer det medicinska vårdbehovet 
(prioritering) och i förekommande fall larmar och dirigerar 
(dirigering/koordinering) ambulansresurser till den hjälpbehövande.  
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Prioriterings- och dirigeringstjänster syfta till att fullgöra ett gemensamt 
allmännyttigt uppdrag. Region Jönköpings län har ett ansvar enligt lag och SOS 
Alarm har ett ansvar enligt avtal med staten att fullgöra prioriterings- och 
dirigeringstjänster. För att uppfylla det ansvar som Region Jönköpings län har 
tecknas avtal med SOS Alarm Sverige AB gällande prioriterings- och 
dirigeringstjänster. 
 
SOS Alarm ska under dygnets alla timmar, året runt ta emot och handlägga 
samtliga inkommande larmsamtal och ambulansbeställningar inom Region 
Jönköpings läns geografiska område och genom intervju bedöma och prioritera 
vårdbehov samt tilldela adekvata resurser eller hänvisa till annan vårdnivå.  
 
SOS Alarm ska ha en central placerad inom Region Jönköpings läns geografi för 
att, vid behov, möjliggöra samlokalisering med Region Jönköpings län och andra 
samverkande organisationer/myndigheter. Dirigering av Region Jönköpings läns 
resurser ska utföras från SOS Alarms central inom Region Jönköpings läns 
geografi. 
 
Det nya avtalet mellan Region Jönköpings län och SOS Alarm Sverige AB gäller 
från och med 2022-01-01 till och med 2025-02-01, med möjlighet till en 
förlängning med ett år. 
 
Avtalet är förhandlat tillsammans med Region Östergötland och hamnar i samma 
prisklass som Region Östergötland. Priset i avtalet baseras på befolkningsmängd 
och antal vårdärenden som länet har. Kostnaden för SOS-avtalet år 2021 uppgick 
till 12 200 000 kronor. Det nya avtalet innebär en ökad kostnad på 2 300 000 
kronor årligen när alla delar har börjat gälla. Den totala kostnaden för SOS avtalet 
är för år 2022, 14 200 000 kronor och för år 2023 och år 2024 14 500 000 kronor. 
 
Orsaken till kostnadsökningen av avtalet är: 

• SOS Alarm har senaste 5 årsperioden kraftigt utökat sin personalstyrka 
med ny avdelning för vårdkvalité och forskningsdel, delvis på grund av 
regionernas kravställning. 

• Dyrare teknisk plattform. 
• Region Jönköpings län har historiskt haft ett billigt avtal jämfört med 

övriga regioner, och är med detta avtal uppe i nivå med övriga regioner. 
• Ökande mängd vårdsamtal/vårdärenden 
• Utveckling av tilläggstjänster på grund av efterfrågan från regioner och 

kommuner. 
 
Den ökade kostnaden som den nya avtalsperioden medför bedöms inte kunna 
hanteras inom ramen för ambulansverksamhetens befintliga budgetram. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-03  
• Avtal mellan Region Jönköpings län och SOS Alarm Sverige AB, 

avseende prioriterings- och dirigeringstjänster 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Verksamhetsområde Medicinsk vård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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1. Allmänt 

1.1 Parter 
Region Jönköpings Län org. Nr232100-0057, med adress Box 1024, 

55111Jönköping, nedan kallat "Regionen". 

 

SOS Alarm Sverige AB, org. nr 556159-5819 , med postadress Box 19546, 104 

32 Stockholm , nedan kallat "SOS Alarm". 

1.2 Kontaktpersoner 

Region Jönköpings län SOS Alarm 

Anders Sahlsten Inköpsavdelningen Niklas Axelsson KAM vård 

E-post 

anders.sahlsten@rjl.se 

E-post 

Niklas.Axelsson@sosalarm.se  

Telefon Telefon 

Mobiltelefon Mobiltelefon 

 

 

1.3 Bakgrund 
Regionen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) erbjuda en god 

hälso- och sjukvård åt dem vilka är bosatta eller tillfälligt befinner sig inom 

Regionen. En Region får sluta avtal med någon annan om att utföra det uppdrag 

vilket åligger Regionen enligt ovan nämnda lag. 

 

SOS Alarm ägs till lika delar av staten och av SKR Företag AB, ett av 

intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner helägt dotterbolag. SOS 

Alarm ansvarar på uppdrag av staten för mottagandet av nödsamtal på det 

nationella nödnumret 112 och för vidareförmedling av samtalen till rätt 

hjälpresurs, tex. kommunal räddningstjänst, regionernas ambulanssjukvård, statlig 

räddningstjänst etc. 

 

Enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm (”Alarmeringsavtalet”) ska SOS 

Alarm även erbjuda samtliga kommuner och regioner att träffa avtal om en 

fullständig larmbehandling med utökad intervju och utalarmering av hjälpresurser. 

I förhållande till Regioner innebär detta att SOS Alarm, då inkommande ärende 

bedöms som ett sjukvårdsärende, fastställer det medicinska vårdbehovet 

(prioritering) och i förekommande fall larmar och dirigerar 

(dirigering/koordinering) ambulansresurser till den hjälpbehövande. 

 

Det s k Teckal- undantaget i Lag om Offentlig Upphandling (”LOU”) är 

tillämpligt eftersom såväl kontroll som verksamhetskriterierna är uppfyllda. Av 

rättspraxis (C-182/11, C-183/11 och C-340/04) följer att det inte är ett krav att 

Regionen ska äga aktierna direkt i SOS Alarm och att delta i styrelsearbetet för att 
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kontrollkriteriet ska vara uppfyllt. Ägandet kan vara indirekt – såsom genom SKR 

Företag AB – och Regionen kan utöva sin kontroll på annat sätt än genom direkt 

deltagande i styrelsearbetet. Av SOS Alarms bolagsordning framgår att SKR 

Företag AB ska tillsätta hälften av styrelseledamöterna. I arbetsordningen för 

styrelsen anges att styrelsen måste samråda och samordna sin syn med företrädare 

för ägarna i frågor av väsentlig betydelse. Det finns också ett 112-råd, som bl.a. 

består av företrädare för Sveriges kommuner och Regioner och staten. Rådets 

uppgift är att fortlöpande fungera som förslagsställare, rådgivare och 

referensorgan till SOS Alarm i strategiska frågor. SOS Alarms ägarrelaterade 

omsättning uppgår till omkring nittio procent, vilket är tillräckligt enligt 

nuvarande praxis och EUs nya direktiv om offentlig upphandling (2014/24/EU), 

för att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt. 

 

Prioriterings- och dirigeringstjänster syftar till att fullgöra ett gemensamt 

allmännyttigt uppdrag. Regionen har ett ansvar enligt lag och SOS Alarm har ett 

ansvar enligt avtal med staten att fullgöra prioriterings- och dirigeringstjänster. 

Ingen privat part eller leverantör är involverad och avtalet har uteslutande 

tillkommit för att uppnå mål av allmänintresse. Under sådana förhållanden följer 

av EU praxis (jfr C-480/06, C-159/11 och C-159/11) att LOU inte ska tillämpas. 

1.4 Omfattning 
SOS Alarm ska under dygnets alla timmar, året runt ta emot och handlägga 

samtliga inkommande larmsamtal och ambulansbeställningar inom Regionens 

geografiska område och genom intervju bedöma och prioritera vårdbehov samt 

tilldela adekvata resurser eller hänvisa till annan vårdnivå i enlighet med vad som 

anges i detta avtal och i övrigt utföra de arbetsuppgifter som framgår av detta 

avtal ("Uppdraget"). 

1.5 Lokal 
SOS Alarm ska ha en central placerad inom Regionens geografi för att, vid behov, 

möjliggöra samlokalisering med Regionen och andra samverkande 

organisationer/myndigheter. Dirigering av Regionens resurser ska utföras från 

SOS Alarms central inom Regionens geografi. 

1.6 Avtalstid 
Avtalet gäller från och med 2022-01-01 klockan 08:00 till och med 2025-02-01 

kl. 08:00, med möjlighet till en (1) förlängning á 1år. Om Beställaren vill nyttja 

möjligheten till förlängning meddelas detta minst 12 månader innan avtalets 

utgång. 

Beställaren har ensidig möjlighet att förlänga avtalet. 
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1.7 Lagar, tillstånd och certifieringar 
SOS Alarm ska vara väl insatt i och följa de lagar, förordningar, föreskrifter, 

författningar och allmänna råd som gäller för privata vårdgivare så att 

verksamheten ej kommer i konflikt med eller strider mot de krav som från tid till 

annan framgår av gällande regelverk . 

SOS Alarm har vid avtalsstart och förbinder sig att under hela avtalsperioden 

bibehålla nödvändiga tillstånd för att utföra uppdraget. 

SOS Alarm skall vara certifierade mot kvalitetsstandarden ISO 9001och 

miljöstandarden ISO 14001, eller att SOS Alarm kan påvisa likartade interna 

kvalitetssystem. 

 

1.8 Regionens åtagande 
Regionen ska, utan kostnad för SOS Alarm, i den mån det krävs för att möjliggöra 

för SOS Alarm att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet: 

 Hålla SOS Alarm informerat om framtida förändringar inom Regionens 

organisation och övriga förändringar relaterade till Regionen som kan 

påverka SOS Alarms åtaganden; och 

 Internt inom Regionen informera om SOS Alarms ansvar enligt avtalet. 

 

Regionen förbinder sig att fatta beslut och agera i enlighet med detta avtal samt att 

i övrigt ge SOS Alarm de instruktioner och stöd som krävs för uppdragets 

genomförande. För instruktioner, se Styrdokument 

2. SOS Alarms åtagande 

2.1 Allmänt 
SOS Alarm svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet 

med god sedvänja i branschen. 

 

SOS Alarm åtar sig att, under avtalsperioden, ha den personalbemanning och 

dimensionering av teknik som erfordras för att vid varje tillfälle kunna utföra 

Uppdraget , även i situationer med onormalt hög belastning eller när ordinarie 

teknik är ur funktion. 

 

SOS Alarm åtar sig att ha redundans i sina tekniska system för att säkerställa 

kontinuerlig drift i oförminskad omfattning. Uppdateringar i systemet ska 

genomföras och planeras tillsammans med Regionen. 

 

SOS Alarms centraler i Jönköping och Norrköping ska vara back-up centraler åt 

varandra avseende ambulansdirigering. Vid avbrott eller driftstörning som medför 

förlust av förmåga att larma ut och dirigera ambulanser ska det uppdraget övertas 

av den andra centralen. 

2.2 Avtal med andra parter 

SOS Alarm ska redovisa och inhämta skriftligt godkännande från Regionen kring 

samtliga avtal med andra parter som riskerar att påverka regionens resurser vilket 

skulle kunna vara men inte begränsas till automatiska/kommersiella larm, 

samverkan med försäkringsbolag, samverkan med andra transportutförare. 
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2.3 Uppdrag 
SOS Alarm ska bidra till att möta allmänhetens förväntningar på sjukvård 

vilket i detta avseende är kopplat till att SOS Alarm och dess personal utgör 

"första länken" i ett akut vårdkedjeperspektiv. Den hjälpsökandes medicinska 

och omvårdnadsmässiga behov ska tillgodoses enligt SOS Alarms medicinska 

prioriteringar. 

 

I syfte att få patienten i rätt tid till rätt vårdnivå ska SOS Alarm på ett 

optimalt sätt bedöma, prioritera, positionera, larma, och dirigera resurser samt 

ge akutmedicinsk rådgivning. SOS Alarm ansvarar för att rätt patient 

transporteras av rätt resurs samt att patienter utan ambulansbehov hänvisas 

1177, Regionens sjukresor eller överkopplas till Liggande sjuktransport. De 

resurser som avses är samtliga Regionens enheter, såväl fordon som personal, 

inom ambulanssjukvården, vid såväl normalläge som vid misstänkt eller 

bekräftad särskild händelse. Regionens resurser redovisas i av Regionen 

upprättat styrdokument. 

 

Uppdraget innefattar: 

 

 SOS Alarm ska under dygnets alla timmar året runt ta emot och handlägga 

samtliga inkommande samtal och övriga ärenden angående vård.  

 Handläggning ska ske så att tiden från inkommande larm till 

omhändertagande av patienten blir så kort som möjligt. Medelsvarstider 

för 112 samtalet mäts och redovisas i enlighet med det statliga 

Alarmeringsavtalet. 

 Tid från mottaget samtal till utlarmad resurs ska redovisas regionen. Vid 

uppdrag med prioritet 1A eller motsvarande i framtida medicinska 

beslutsstöd ska målet vara att tiden från mottaget samtal till utlarmad 

ambulans är under 75 sekunder.  

 Göra medicinsk bedömning och prioritera uppdrag enligt SOS Alarms 

medicinska beslutstöd, och utan fördröjning positionera och larma ut 

lämplig resurs/resurser. 

 Vid behov ge viss rådgivning till den hjälpsökande. 

 SOS Alarm ska ha tillgång till sjuksköterskor dygnet runt, året om för 

fortsatt bedömning, prioritering samt rådgivning då patientens tillstånd 

kräver ytterligare medicinsk kompetens enligt SOS-operatörens 

bedömning, vg se Punkt 2.4. 

 Vid varje återkommande kontakt från hjälpsökande ska en ny bedömning 

göras,  hänsyn ska tas till den ökande patientsäkerhetsrisken vid upprepade 

kontakter.  

 Dirigera/koordinera och ge stöd till tilldelad resurs och förmedla 

uppdaterad information. 

 Beakta länets ambulansberedskapsläge samt optimera detsamma utifrån 

befintliga resurser och Regionens Styrdokument. 

 Dokumentera ingående aktiviteter i varje uppdrag/ärende. 
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 SOS Alarm ska kontakta patienter i ”väntrum” för förnyad bedömning 

minst var 30:e minut. 

2.4 Prioritering 
Prioritering skall ske med hänsyn till patientens medicinska behov och med 

avseende på rätt resurs i rätt tid. 

Till grund för prioritering används Socialstyrelsens prioriteringsgrader i 

ambulanssjukvården. 

 

Prioritet 1A,1B: Mycket brådskande ambulansuppdrag 

Uppdrag där patienten bedöms ha akuta livshotande tillstånd. 

 

Prioritet 2A,2B: Brådskande ambulansuppdrag 

Uppdrag där patienten bedöms ha akuta men ej livshotande tillstånd. 

 

Prioritet 3A,3B: Ej brådskande ambulansuppdrag 

Uppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka patientens medicinska tillstånd 

 

Ovan prioriteringsskala kan förändras i samband med utveckling av nytt 

medicinskt beslutsstöd. 

Regionen ska löpande hållas uppdaterad om detta. Båda parter är överens om 

betydelsen av att utbyta erfarenheter och information som berör vårt samarbete. 

Det innebär bland annat att utveckling av beslutstöd som sker kontinuerligt ska 

kommuniceras med Regionen. Syftet är både att ge förutsättningar till 

förberedelse inför förändringar samt att kunna få viktig återkoppling från 

regionen. Det innebär både lokala och nationella forum. 

 

SOS Alarm ska utföra Uppdraget i enlighet med SOS Alarms s.k. Basmodell. Det 

innebär att SOS Alarm i första hand kommer att använda operatörer (SOS-

operatörer) för prioritering, dock med tillgång till legitimerade sjuksköterskor 

(SOS-sjuksköterskor). Dessa arbetar nationellt i en sammanhållen teknik. De finns 

tillgängliga för medicinska bedömningar när den hjälpsökandes tillstånd kräver 

detta enligt den primära bedömningen, när det finns specifika medicinska tillstånd 

som motiverar detta samt för bedömning och rådgivning i väntan på ambulans. 

 

SOS Alarm ska utföra prioritering enligt regionens lokala anpassningar med stöd 

av SOS Alarms tekniska system. 

 

2.5 Hantering av ärenden 
Samtliga inkommande ärenden som berör Regionen ska oavsett väg in hanteras av 

SOS Alarm med avsikt att säkerställa information, sätta prioritet och dirigera 

ambulans. 

 

SOS Alarm ska kunna hantera flera samtidigt inkommande samtal/larm samt ha 

tekniskt stöd för simultanregistrering så att två eller fler kan arbeta i samma 

händelse och se vad som dokumenteras. 
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SOS Alarms teknik ska direkt kunna identifiera telefonnummer och adress 

tillhörande det inkomna samtalet, samt ha tillgång till A-nummer, i de fall detta är 

möjligt. Båda i syfte att säkerställa möjlighet för återuppringning. 

 

SOS Alarm åtar sig att dokumentera samtliga vårdsamtal och vårdärenden, 

inklusive vårdsamtal som inte leder till uppdrag, i ett säkert och stabilt 

ärendehanteringssystem med hög tillgänglighet. 

Vårdärenden sparas i 10 år i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

Ärendeuppgifterna ska, i den mån de finns tillgängliga för SOS Alarm, omfatta 

ärendemottagarens signatur, tidpunkter, patientuppgifter, händelse/symtom, 

prioritet, medicinska råd, insatta resurser, hämtplats, destination och kommun, 

övriga nödvändiga uppgifter, hämtnings- eller avlämningstid vid förbeställning, 

andra åtgärder, historik över ärendets handläggning samt annan information som 

framkommit och bedöms ha betydelse för uppdragets utförande.  

Samtliga åtgärder ska dokumenteras löpande varvid en tidsangivelse på 

sekundnivå samt operatörens signatur ska registreras. 

 

SOS Alarm ska logga samtliga aktiviteter synkroniserat mot aktuell tid för varje 

enskilt ärende och händelse så att det går att söka i efterhand. 

 

Samtalsmottagning av icke akuta transporter ska kunna tas emot på särskilt 

telefonnummer. SOS Alarm ska även tillhandahålla ett webbaserat 

bokningssystem för beställning av planerade transporter. En webbeställning ska 

vara bedömd och besvarad inom 30 minuter. 

 

SOS Alarm skall kunna ta emot akuta samtal från ambulanssjukvårdens personal 

via en prioriterad anknytning. Svarstiden skall i normalfallet inte överstiga 30 

sekunder. 

 

Vid alla typer av uppdrag med mer än en resurs ska SOS Alarm tilldela talgrupp 

enligt Regionens programmeringsunderlag (PU). 

 

Vid  samverkansuppdrag med  sjukvårdsresurser  tillhörande andra  

sjukvårdsorganisationer ska SOS Alarm gruppkombinera denna organisations 

sjukvårdsinsatstalgrupp med regionens sjukvårdsinsatstalgrupp under 

förutsättning att denna sjukvårdsorganisation använder talgrupper i Rakel samt att 

SOS Alarm har tilldelats talrättigheter av denna organisation. 

 

Om SOS Alarm kan förutse att uppdraget kräver samverkan med annan 

myndighet, motsvarande (ex. räddningstjänst), ska även en samverkanstalgrupp 

anvisas. 

 

SOS Alarm skall även kunna styra vilka talgrupper som skall användas då 

ordinarie rutiner inte är lämpliga och eller vid driftstörning. Var god se 

Styrdokument. 

SOS Alarm åtar sig att hantera vårdärenden i enlighet med Styrdokument 

framtaget av Regionen. 
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SOS Alarm tillhandahåller separata ingående telefonlinjer för: 

 Icke brådskande ambulansbeställning 

 Inkommande samtal från ambulanspersonal  

 Inkommande samtal från TiB/ACIB 

 

 

Vårdärende*: 

Ett vårdärende i SOS Alarms statistik är ett ärende kategoriserat som ärendetyp 

”Vård” oavsett om det finns en resurs knuten till ärendet eller ej. Vårdärendet kan 

skapas genom mottagning av en vårdbegäran (via 112, webbeställning, 

ambulansbeställning mfl) eller genom utlarmning av flera resurser tillhörande en 

händelse. Även ett passningsuppdrag genererar ett vårdärende, men kan väljas 

bort vid uttagande av statistik.  

Ärenden kopplas mot respektive region genom registreringen av kommun 

alternativt den valda resursens stationstillhörighet. Vårdärenden skapade som 

”test” och ”demo” eller där kommun inte registrerats återfinns inte i statistiken till 

Regionen.  

 

Ambulansuppdrag*: 

Ett vårdärende där en resurs finns knuten oavsett resurskategori. För att 

ambulansuppdraget skall återfinnas i Regionens statistik ska resursen ha kvitterat 

uppdraget. Ambulansuppdragen kopplas mot respektive region genom den valda 

resursens stationstillhörighet. 

 

Händelse*: 

En händelse kan generera flera vårdärenden och ambulansuppdrag. 

 

Hänvisningar*: 

Hänvisningar benämns som ”patientstyrningar” i SOS Alarms statistik. En 

patientstyrning ska göras i ärendet när vårdmottagaren eller sjuksköterskan 

bedömt att inget ambulansbehov föreligger enligt SOS Alarms beslutsstöd. 

Vårdärendet indexeras till ”Patientstyrning”. 

 

*Benämningar beskriver definitioner och/eller arbetssätt aktuella vid 

avtalstecknande. Dessa kan komma att förändras under avtalstiden men ger inte 

upphov till avtalsbrott eller är grund för omförhandling, dock skall ändringar 

informeras till och godkännas av Regionen. 

2.6 Utalarmering 
SOS Alarm åtar sig att ombesörja utalarmering av ambulanssjukvårdens resurser 

via nuvarande  Rakelsystem. Som reservutalarmeringssätt ska SOS Alarm utan 

fördröjning ombesörja utalarmering till av Regionen anvisat reservsystem, var god 

se Styrdokument. 

 

SOS Alarm har ett övergripande ansvar att dirigera Regionens resurser så optimalt 

som möjligt i länet. Det innebär att ambulanser skall dirigeras till områden i länet 

där det finns behov att upprätthålla beredskap. SOS Alarm har ett långt gående 

ansvar att dirigera så att Regionens uppsatta mål för tid från larm till resurs 

framme hos patienten uppnås. 
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SOS Alarm skall kunna larma ut och dirigera flera uppdrag samtidigt, samt vid 

behov larma ut flera enheter samtidigt. 

 

Vid utalarmering av resurs/resurser ska enhetslarm skickas till berörda resursers 

samtliga bärbara Rakelterminaler och i tillämpliga fall tillsammans med 

stationsalarmering. 

 

SOS Alarm ska i syfte att så snabbt som möjligt larma ut resurs vid livshotande 

tillstånd kunna hantera händelsestyrda larm. Det innebär att ärenden med 

definierade larmorsaker ska larmas ut så fort kommun är identifierad. Hanteringen 

ska ses som ett förberedande larm där all information inte behöver vara tillgänglig 

innan utalarmering.  

Vid uppdrag ska ärendeinformation innehålla; Tilldelat fordon, datum och tid, 

ärendenummer, prioritet på uppdraget, uppdragstyp, uppdragsbeskrivning, 

personuppgifter (då de finns tillgängliga) hämtplatskoordinater (skickas till 

fordonsdatorn att använda för navigering) samt avlämningskoordinater om dessa 

adressuppgifter är kända, övriga larmade enheter samt eventuell talgrupp samt 

dokumentation om aktuellt ärende enligt, vid var tid, överenskommen mall (i 

nuläget SBAR). 

 

Överföring av ärendedata innehållande bl.a. patientuppgifter till 

ambulanssjukvårdens journalsystem sker idag genom sändprofiler i Rakel från 

SOS Alarm till Regionens mottagarsystem Paratus. Det finns möjlighet för 

Regionen att få all relevant ärendedata översänt direkt till ett journalsystem via 

FTP-server. 

 

Vid utalarmering av resurs/resurser ska larminformation skickas som SDS i 

Rakel. Larminformationen ska kunna skilja mellan olika Rakelterminaler 

tillhörande samma resurs, s.k. olika sändprofiler. Innehållet i dessa SDS ska alltid 

följa det som Regionen och SOS Alarm har överenskommit om. SOS Alarm 

ansvarar för att sända ärendeuppdatering då ny eller ytterligare information 

framkommit eller dokumenterats i ärendet. 

SOS Alarm åtar sig att ha teknik som vid utalarmering bekräftar för operatör om 

larminformation kommit fram till larmade Rakelterminaler. Denna profil kan vara 

individuell för de Rakelterminaler som tillhör en resurs. D.v.s. övervakningen ska 

kunna ställas individuellt/Rakelterminal i de fall som en terminal förvaras 

avslagen som reserv. 

 

SOS Alarm åtar sig att ha teknik för att ta emot statusrapporteringar samt ha 

teknik som medger tidsövervakning för manuell kvittering via status i Rakel vid 

utalarmering som även kan loggas för uppföljning av ett enskilt uppdrag i 

efterhand kopplat till ärendenummer. 

 

SOS Alarm får inte använda GPS-positioner från Regionens Rakelterminaler i 

andra syften än de som finns upptagna i avtalet, såvida inte detta skriftligen 
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överenskommits i ett tillägg till detta avtal. 

 

SOS Alarm skall till stöd för dirigeringen använda funktionen beredskapsläge som 

är en del av ResQmap med funktionerna; täckningskarta, beredskapsläge, planera 

passningsuppdrag, grundfunktion, leta lämplig resurs samt följa resurs. 

 

I uppdraget ingår även att SOS Alarm skall, utifrån Styrdokument och medicinska 

larmplaner larma; IVPA, lntensivvårdsambulans/storbil för transport av 

intensivvårdspatienter och kuvöstransporter, Organ- och blodtransporter, 

Transport av läkare och specifik personal, ECMO transporter samt larma 

Tjänsteman i Beredskap och/eller ACIB. Var god se Styrdokument för 

prioriteringsordning av ovan nämnda. Under avtalstiden kan andra typer av 

resurser tillkomma. 

 

SOS Alarm ska kunna hantera dynamisk resurshantering med till exempel 

flaggning” av resurs med särskild kompetens. 

Ambulansdirigent ska bevaka resursläge efter tilldelad prio 1 uppdrag med lång 

framkörningstid för det fall att närmare resurs blir disponibel. 

SOS Alarm åtar sig att följa Styrdokumentet framtaget av Regionen. 

 

2.7 Flyg och helikoptertransporter 
Samtal  från sjukhus/kliniker inom Region Jönköpings län samt från 

sjukhus/kliniker utomläns gällande flyg eller helikopter, skall tas emot av SOS 

och därefter hanteras i enlighet med instruktioner i Styrdokumentet. 

 

2.8 Gränslös dirigering 
Närmsta ambulans skall larmas oavsett stationstillhörighet vid prio 1 uppdrag 

vilket innebär att samtliga ambulanser skall kunna dirigeras gränslöst inom länet. 

Då flera enheter finns lediga att välja på skall dirigeringen ske enligt 

Styrdokumentet.  

 

Ambulanser skall vid behov även kunna utföra uppdrag i angränsande län utifrån 

att Regionen har ett utvecklat samarbete med dessa. I Styrdokumentet finns 

beskrivet vilka angränsande län Regionen har avtal med. Detta innebär att hälso- 

och sjukvårdens resurser i samverkan med andra regioner i högre grad kan komma 

att ses som en helhet. I de fall SOS Alarm inte har avtal om prioritering och 

dirigering med angränsande regions görs förfrågan via respektive regions 

larmcentral 

2.9 Katastrofmedicinsk beredskap 
SOS Alarm har en central roll i den katastrofmedicinska beredskapen 

Leverantören skall larma tjänsteman i beredskap (TIB) samt ACIB om funktionen 

finns, enligt anvisningar i Styrdokumentet. 

 

Centralen skall vara placerad i Jönköping respektive Norrköping för att 
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möjliggöra samlokalisering med Regionen och andra samverkande 

organisationer/myndigheter vid behov. Lokal ledning på SOS centralerna arbetar i 

den egna verksamhetens krisledning, men samverkar med Regionen och ev. andra 

organisationer. 

 

2.10 Utveckling och kvalitetsarbete 
Regionen har en hög ambition för den medicinska kvalitén och patientsäkerheten. 

SOS Alarm åtar sig att vara behjälplig och aktivt samverka i dessa områden. 

Bland annat ställer det krav på att SOS Alarm deltar vid utveckling av 

vårdkedjor/vårdprogram genom att bistå med den information som efterfrågas 

(inom ramen för gällande lagstiftning) 

 

Enligt gällande lagstiftning avseende ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso och sjukvården samt anmälningsskyldighet enligt Lex 

Maria åtar sig SOS Alarm att ha rutiner för avvikelsehantering.  

En avvikelse från Regionen skall besvaras av SOS Alarm inom 6 veckor och 

meddelande skall lämnas om tidsfönstret ej kan uppnås. En avvikelse ska alltid 

kunna följas upp och analyseras. SOS Alarm ska arbeta i Regionens 

avvikelsehanteringssystem Synergi.  

 

SOS Alarm åtar sig att snarast möjligt informera Regionen om Lex Maria 

ärenden, avvikelser som kan leda till en Lex Maria eller ett ärende inkomna från 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som berör Regionen. 

Omvänt gäller samma ansvar som nämns ovan för Regionen, att informera och 

hantera avvikelsearbetet mot SOS Alarm. 

 

SOS Alarm skall lämna information som begärs av Regionen samt medverka vid 

enskilda patientnämndsärenden (inom ramen för gällande lagstiftning) 
 

SOS Alarm ska fyra gånger per år genomföra samtalsavlyssning och analys av 

larmsamtal tillsammans med Regionen i gemensamma möten. Syftet med dessa 

analyser är att öka och/eller befästa en god kvalité och i 

kompetensutvecklingssyfte följa operatörernas fördelning av prioritet och andel 

hänvisningar i samband med 112 samtal.  

 

2.11 Samarbete med andra organisationer 
SOS Alarm åtar sig att aktivt verka för att utveckla ett gott samarbete med 

myndigheter och organisationer inom den samlade räddningstjänsten samt med 

instanser som på annat sätt har nära anknytning till ambulanssjukvård och annan 

sjukvård. SOS Alarm förbinder sig att ha god kunskap om och samverka med 

 

 Sjukvårdens organisation inom Regionen. 

 Andra larm- lednings- och upplysningscentralers organisatoriska och 

geografiska ansvarsområden i de fall dessa kommer att etablera samband 

med ambulans- och akutsjukvård (ex. Sveriges radio, 

Giftinformationscentralen). 

 1177 vårdguiden på telefon 
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Samverkan med andra aktörer såsom räddningstjänst, sjöräddning och polis m.fl. 

är en mycket viktig del av arbetet och ska ske enligt fastställda lokala direktiv för 

respektive organisation. 

2.12 Personlarm Blåljus 
SOS Alarm åtar sig att tillhandahålla tjänsten Personlarm blåljus. Personlarm ska 

kunna tas emot från Rakelterminal tillhörande Regionen enligt särskild 

specifikation. I Region Jönköpings län hanteras kostnaden för personlarm mellan 

SOS Alarm och Regionen.  

 

Vid aktivering av personlarm ska larmande Rakelterminal position presenteras för 

SOS operatören, under förutsättning att Rakelterminalen kan sända sin position 

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) AVL server . 

Vid aktivering av personlarm ska bakgrundsavlyssning kunna kopplas upp av 

larmande Rakelterminal så att larmoperatören kan höra ev. samtal. 

 

2.13 Hot och våld 
Regionen och SOS Alarm arbetar förebyggande med metoder för att hantera faror 

och följa upp situationer med hot och våld mot sjukvårdspersonalen. SOS Alarm 

ska följa av Regionen utarbetade rutiner vid misstanke om situationer där hot och 

våld kan uppstå, se Styrdokument. SOS Alarm ska utan dröjsmål vidarebefordra 

mottagen information om hot- och våld eller annan riskfylld information till 

samtliga resurser knutna till uppdraget. 

 

SOS Alarm ska även vidarebefordra information om hot- och våld eller annan 

riskfylld information till andra resurser som har uppdrag i närområde men inte är 

knutna till uppdraget. 

 

2.14 IVPA 
Regionen har idag samverkan med länets kommuner avseende IVPA och 

sjukvårdslarm.  

SOS Alarm åtar sig att dygnet runt, året om, enligt de avtal och kriterier som 

Regionen fastställt, larma ut och dirigera de enheter som anges, förutsatt att SOS 

Alarm har avtal med respektive räddningstjänst om utalarmering av IVPA och 

sjukvårdslarm. Se Styrdokument. I de fall SOS Alarm saknar avtal om 

utalarmering med kommunen ska IVPA uppdraget överföras till aktuell 

räddningstjänsts larmcentral. 
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3. SOS Alarms personal 
 

3.1 Allmänt 
 

SOS Alarm förbinder sig att vid utförandet av uppdraget använda sig av personal 

med relevant kompetens i form av utbildning och dokumenterad erfarenhet. 

Personal som tjänstgör som ambulansdirigent ska tjänstgöra minst 40% av heltid i 

den befattningen. 

 

SOS Alarm är ansvarigt för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och 

lagstadgade kostnader för sig och sin personal och har ensamt arbetsgivaransvar 

för personal som utför Uppdraget. 

 

SOS Alarm ska ha tillgång till läkarkompetens som ska inneha det medicinska 

ledningsansvaret för uppdraget. Medicinskt ansvarig läkare hos SOS Alarm ska 

delta i minst ett (1) av regionen påkallat samverkansmöte per termin. Mötes forum 

bestäms i dialog mellan Regionen och SOS Alarm. 

 

SOS Alarm åtar sig att ha minst en befattning kopplad mot Uppdraget som 

hanterar och arbetar med de vårdrelaterade utvecklingsfrågorna, följer upp och 

utvärderar medicinsk kompetens och kvalitet. 

3.2 Utbildning 
 

SOS operatör prioritering 

 

 Utbildad i beslutsstödet 

 God kunskap om Regionens sjukvårdsrådgivning 1177 

 Väl förtrogen med de lagar, förordningar, allmänna råd som gäller för 

hälso- och sjukvården 

 Certifierad operatör i SOS Alarms interna utbildningsprogram 

 Tala flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska 

 Vid behov av högre medicinsk kompetens ska operatör kontakta SOS 

sjuksköterska  

 

SOS operatör dirigering 

 Mycket goda kunskaper i länets geografi 

 Mycket god kunskap om det teknik och utlarmningssystem som används 

 Mycket goda kunskaper om Regionens prehospitala resurser och regionens 

vårdutbud 

 God kännedom om samverkande organisationer och hur dessa kontaktas 

 Väl förtrogen med Regionens katastrofmedicinska plan 

 Mycket goda kunskaper om Regionens Styrdokument 

 Kunskap om TIB/ACIB och dennes uppdrag 

 Tala flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska 

 Certifierad dirigent i SOS Alarms interna utbildningsprogram 
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SOS sjuksköterska 

 Legitimerad sjuksköterska 

 Certifierad i SOS Alarms interna utbildningsprogram 

 Utbildad i beslutsstödet 

 Väl förtrogen med de lagar, förordningar, allmänna råd som gäller för 

hälso- och sjukvården 

 God kännedom om samverkande organisationer och hur dessa kontaktas 

 Tala flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska 

 

SOS Alarm ska aktivt och kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling av sin 

egen personal. 

 

Regionen ska utbilda alternativt tilldela SOS Alarm utbildningsmaterial för att 

tillgodose kunskapskraven gällande de delar som avser Regionen och dess 

struktur, planer och verksamheter enligt ovan punkter. 

 

Regionen har möjlighet att bjuda in SOS Alarms personal att delta vid 

utbildningar och / eller övningar. 

Det ges även möjlighet för SOS Alarms personal att hospitera i 

ambulansverksamheten efter behov och överenskommelse med Regionen. 

 

SOS Alarm ska även erbjuda Regionens personal tillgång till medlyssning efter 

behov och överenskommelse. 

 

SOS Alarm och Regionen tror på ett starkt samarbete för att utveckla de olika 

verksamheterna. Ett led i utveckling kan vara rotationstjänster eller 

kombinationstjänster för sjuksköterskor där arbetstiden fördelas mellan arbete på 

SOS Alarm och arbete i Ambulanssjukvården. Bägge parter ser därför positivt på 

att gemensamt se över möjligheterna till detta under avtalsperioden. 

 

SOS Alarm ska ha en positiv inställning till personalrotation och en fastställd plan 

för att organisera en fungerande personalrotation. 

 

4. Uppföljning 

4.1 Uppföljning av avtal och direktiv 
Parterna har enats om att tillsammans tillsätta följande samverkansgrupper med 

syfte att följa upp och utveckla verksamheten. SOS Alarm och Regionen är 

gemensamt  ansvariga för kallelse till grupperna samt att protokoll upprättas. 

Nedan preciserade deltagare ansvarar för att tillse att övriga lämpliga deltagare 

närvarar. SOS Alarm ansvarar för att till egen kostnad delta på samtliga 

samverkansgrupper enligt nedan. 

 

 

 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
e8

a0
fa

ee
-5

bc
c-

43
69

-8
81

3-
90

b1
49

0e
40

ff



 AVTAL 17(30) 

 
 

 

Region Jönköpings län 

Mötestyp Ansvariga Mötesinnehåll 

Avtalsuppföljning  

2 ggr/år 

Verksamhetschef 

Ambulanssjukvården,  

Kam SOS Alarm 

Uppföljning avtal inkl. 

ekonomiskt utfall, 

affärsmässiga frågor, 

övergripande strategiska 

frågor, utvecklingsfrågor 

avseende uppdrag enligt 

avtal. Information om 

utveckling inom den 

egna organisationen.  

Samverkansgrupp 

4 ggr/år 

Verksamhetschef 

Ambulanssjukvården,  

Platschef SOS-centralen 

Jönköping 

Följa upp och utveckla 

larmhanteringsprocessen, 

Styrdokumentet samt 

hantera gemensamma 

avvikelser.  

Samtalsavlyssning/analys 

4 ggr/år 

Områdeschef 

ambulanssjukvården, 

gruppchef SOS Alarm 

Analys av larmsamtal 

 

 

 

SOS Alarm skall ha system för uppföljning och utveckling av tjänster samt 

ansvara för att följa upp och mäta att krav enligt avtal uppfylls. 

 

4.2 Medicinsk/verksamhetsrevision 
Regionen ska, så långt det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, ha rätt till insyn i 

SOS Alarms uppdrag. 

Regionen äger rätt att genomföra medicinska/verksamhetsrelaterade revisioner 

minst en gång per år med syfte att följa upp vårdkvalite och vårdflöden. 

Revisionerna kan utföras utifrån en specifik frågeställning, utifrån flera 

frågeställningar och eller en fördjupad medicinsk revision. 

SOS Alarm ska utan tillkommande ersättning biträda i skälig omfattning vid 

revisionen. 

 

4.3 Uppföljning och analys 
SOS Alarm ansvarar för leverans av standardrapporter till Regionen. Utökade 

rapporter kan beställas av Regionen enligt vid var tid gällande prislista. SOS 

Alarm ska även tillhandahålla statistik- och analysverktyget Qlikview 

uppdragsanalys så att Regionen själv kan ta ut statistik kopplat till 

ambulansuppdrag tillhörande Regionen. SOS Alarm ansvarar för att, i den dagliga 

verksamheten, identifiera och till Regionen förmedla förslag till 

förändringsåtgärder avseende den prehospitala verksamheten. Utifrån inkomna 

avvikelser ska parterna gemensamt arbeta med analyser och förslag till 

förbättringar i respektive verksamhet. 
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Regionen har möjlighet att få data kring ärendet överfört till sina system. 

Överföring av data sker normalt inom 20-45 sekunder efter att data hanterats i 

SOS Alarms system.  

Tjänsten heter Fullinfo och innehåller nödvändig information, d.v.s. data som 

ingår i ett ärende där resurs tillhörande Regionen varit delaktig. Det innefattar 

alltså inte ärenden där det ej funnits behov av ambulans eller sjuktransport. 

Exempel på information är ärendenummer, namn, adress, typ av händelse, 

position, knutna resurser och olika ärenderelaterade tidsstämplar såsom 

skapandetid, avslutad tid samt status som resurser rapporterat in via t. ex. Rakel. 

Även delar ur intervjustödet ingår. 

5. SOS Alarms teknik 

5.1 Rakelterminaler 
Detta avtal omfattar samtliga Rakelterminaler inom Regionen som finns upptagna 

i Regionens operativa kommunikationsplan (OKP). Antalet Rakelterminaler 

(abonnemang) kan förändras under avtalstiden och ska då ingå i avtalet. Antalet 

Rakelterminaler (abonnemang) är dock begränsat till maximalt 250 st för 

Regionen. 

 

Mobiltelefon är reservväg vid driftstörning i Rakel i Regionen. 

5.2 Teknik 
SOS Alarm har redundans i sina tekniska system för att säkerställa kontinuerlig 

drift i oförminskad omfattning. Uppdateringar i systemet ska genomföras och 

planeras tillsammans med Regionen. 

 

SOS Alarms teknik i Rakel är validerad av MSB. SOS Alarm åtar sig att bibehålla 

validering under avtalstiden. 

5.3 Övriga tekniska tjänster och funktioner 
Utveckling och/eller byte av teknisk utrustning inom Regionen (Rakel-utrustning, 

journalsystem, beslutssystem eller dyl.) skall bekostas av Regionen. SOS Alarm 

skall dock utan kostnad vara behjälplig och stödjande vid införande, övergång 

eller uppdatering. 

 

SOS Alarm ska arbeta tillsammans med Regionen för att utveckla och lösa 

gemensamma teknikfrågor. 

5.4 Driftstörningar 
Alla former av driftstörningar eller annan viktig information ska omedelbart och 

oberoende av tid på dygnet med hög prioritet distribueras till TIB alternativt 

ACIB i enligthet med Stydokumentet. 

 

Jourfunktion för SOS Alarms operativa teknik ska finnas tillgänglig dygnet runt. 

 

SOS Alarms kundsupport ska ha en utsedd kontaktperson mot Regionen och 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
e8

a0
fa

ee
-5

bc
c-

43
69

-8
81

3-
90

b1
49

0e
40

ff



 AVTAL 19(30) 

 
 

 

centralen i Jönköping respektive Norrköping. 

 

SOS Alarm ska ha tillgång till alternativ larmcentral för stöd vid hög 

arbetsbelastning på egen enhet eller vid extraordinära händelser såsom brand, 

bombhot m.m. 

 

SOS Alarm har teknik för att kunna larma ut enligt larmplan och kan 

kommunicera med Regionens resurser Rakel, SDS, GSM, GPRS, 3G, 4G, fast 

telefoni, Minicall, ISDN, TCP/IP.  

SOS Alarms egna kostnader för att använda tekniken i respektive nät betalas av 

SOS Alarm. 

 

Vid driftstörningar ska rutin för reservdrift och manuell ärendehantering finnas. 

Manuellt förda uppdrag ska snarast läggas in i systemet av SOS Alarm. Det ska gå 

att identifiera att ett ärende är manuellt infört i systemet. 

 

Planerade driftstörningar/driftsavbrott ska planeras i samråd med Regionen 

snarast möjligt i förväg.  

 

Vid eventuella driftstörningar/driftsavbrott ska SOS Alarm medverka i 

felsökning/utredning, i förekommande fall åtgärda, dokumentera och meddela 

Regionen orsaken till felkällan. 

 

6. Tilläggstjänster 
Nedan beskrivna tilläggstjänster, regleras i normalfallet kostnadsmässigt utifrån 

separat prislista. I detta avtal har priset för tjänsterna förhandlats in i totalpriset 

presenterat under punkt 8. 

 

Regionen har under avtalstiden och mot särskild ersättning rätt att avropa 

ytterligare tilläggstjänster som vid varje tidpunkt ingår i SOS Alarms 

tjänsteportfölj. 

 

För samtliga tilläggstjänster (inkl. de tilläggstjänster som ingår i avtalet) gäller 

SOS Alarms vid varje tidpunkt gällande tjänstebeskrivningar och allmänna och 

särskilda villkor. Tjänstebeskrivningar kan överlämnas till Regionen på begäran. 

Tilläggstjänster som ingår i avtalet 

 Uppdragsanalys (QlickView), 3 användare (IVPA ingår)  

 Webbkarta med körtidsisokroner, 3 inloggningar  

 Väntande uppdrag, 1-3 inloggningar 

 Personlarm Blåljus med bakgrundsavlyssning  

 ResQanalyzer 

 SOS.nu mobilapplikation 

 Rast och måltidskoordinering 

 Webbeställning av transporter 
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6.1 Regionens sjuksköterska i SOS Alarms lokaler 
Regionen ska kunna placera en sjuksköterska alternativt en arbetsledare anställda 

av Regionen i SOS Alarms lokaler som stöd till dirigent och prehospital personal. 

SOS Alarm ska tillhandahålla en arbetsplats med standardutrustning för 

larmhantering och ersättningen beskrivs under punkt 8. 

7. Styrdokument 
I den mån det i detta dokument hänvisas till rutiner, anvisningar, larmplaner, 

kriterier eller motsvarande är det dokumentet "Styrdokument" aktuellt per 

avtalsdagen som avses.  

 

Regionen utformar i samråd med SOS Alarm Styrdokumentet som innehåller 

rutiner och instruktioner för hantering av ärenden inom Region Jönköpings län 

samt hur Regionens resurser ska disponeras. Regionen ansvarar för slutgiltigt 

godkännande av styrdokumentet samt att dokumetet publiceras i Regionens 

system för versionshanterade dokument.  

8. Ersättning och prisjustering 
Regionen ska utge ersättning till SOS Alarm för utförande av Uppdraget med de 

belopp och enligt de betalningsvillkor som anges nedan.  

 

Avtalsår 1 (2022-01-01 – 2022-12-31) är samtliga lämnade priser för tjänstens 

utförande fasta. Ersättning för avtalsår 1 är 14,2 Mkr. 

Tilläggskostnad för avtalsår 2, 3 och 4 är 300 tkr/år som ersättning för Regionens 

arbetsplats på SOS Alarms central. 

 

Inför avtalsår 2 (2023-01-01 – 2023-12-31) medges en prisjustering enligt AKI 

SNI Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster, med september 2021 som 

basprismånad. Denna basprismånad kommer att jämföras med september 2022, 

och differensen mellan dessa båda basprismånader kommer att utgöra grund för 

nästa avtalsår. 

Leverantören ska påkalla prisjustering senast 2023-09-30. Inkommer 

Leverantörens begäran om prisjustering senare än 2023-09-30 upphör 

leverantörens rätt till prisjustering för kommande avtalsår enligt avtal.   

Regionen ska godkänna prisjusteringen innan förändrad ersättningsnivå 

genomförs. Motsvarande gäller även för kommande avtalsår. 

Inga ytterligare tilläggskostnader får debiteras utan parternas skriftliga 

överenskommelse. 

 

 

8.1 lngångsvolymer 
Ersättningen i punkt 8 ovan är baserad på antalet inkommande sjukvårdsärenden, 

dvs. ärenden som efter bedömning av SOS-operatör klassas som vårdärende som 

har utförts för Regionens räkning under perioden 2020-01-01- 2020-12-31. 
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Basvolymen under aktuell period var 57 817 vårdärenden. För det fall antalet 

vårdärenden skulle öka med mer än tio (10) procent i förhållande till basåret under 

avtalstiden har SOS Alarm rätt att begära omförhandling. Om parterna inte 

kommer överens vid en sådan förhandling har SOS Alarm rätt till ökad ersättning 

med femtio (50) procent av volymökningen i relation till tidigare ersättning. 

 

SOS Alarm ska, senast den siste februari varje år, skriftligen redovisa antalet 

vårdärenden föregående kalenderår för Regionen. Beräkningen ska avrundas till 

närmaste heltal. SOS Alarm har rätt att fakturera regionen för volymökningar 

enligt föregående punkt baserat på redovisningen med ett engångsbelopp i 

efterskott som ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum för det fall parterna 

inte kan enas vid en förhandling. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens 

(1975:635) bestämmelser. SOS Alarm har inte rätt att ta ut fakturerings och/eller 

expeditionsavgifter. 

Ex: 

1. Antal Vårdärenden har under 2018 ökat med totalt 11 % i jämförelse med 

2016/2017. SOS Alarm har rätt att begära omförhandling och, om parterna 

inte kan komma överens vid sådan förhandling, fakturera Regionen med 

ytterligare 50 % av hela volymökningen i relation till avtalat pris under det 

första avtalsåret som eventuellt har uppräknats med förändringen av AKI 

enligt punkt 14. 

 

2. Antal Vårdärenden fortsätter att öka och den totala ökningen uppgår under 

2019 till totalt 15 % i jämförelse med 2016/2017. SOS Alarm har 

fortfarande rätt att begära omförhandling och, om parterna inte kan 

komma överens vid sådan  förhandling, fakturera Regionen med 

ytterligare 50 % av den ytterligare volymökningen, dvs. 4 %, i relation till 

avtalat pris under det första avtalsåret som eventuellt har uppräknats med 

förändringen av AKI enligt punkt 14. 

 

8.2 Fakturerings- och betalningsvillkor 
SOS Alarm ska fakturera Regionen månadsvis i förskott. Betalning ska ske senast 

trettio (30) dagar efter fakturadatum och fakturering ska i första hand ske genom 

e-faktura. 

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser. Eventuell 

dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta ska faktureras på separat faktura. SOS Alarm 

har inte rätt att ta ut fakturerings- och/eller expeditionsavgifter. 

All fakturering ska ske genom elektronisk fakturering och Beställaren har följande 

alternativ för e-fakturering: 

E-faktura via PEPPOL 

Region Jönköpings län är ansluten till PEPPOL-nätverket med PEPPOL-

id0007:2321000057. 

E-faktura i Svefakturaformat 

Region Jönköpings län tar emot e-fakturor via vår tjänsteleverantör Pagero. 

Region Jönköpings län: GLN7381000000706 
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(Fakturan ska märkas med ansvarskod XXXX och referens XXXXXX.) 

Faktura som inte uppfyller ovanstående krav kommer att skickas tillbaka till SOS 

Alarm och betalas först när fakturan överensstämmer med ovannämnda krav. 

 

8.3 Överlåtelse av fakturering till annan part 
SOS Alarm äger inte rätt att, i annat fall än som framgår av punkt 9.8 och 9.9 

nedan, överlåta fakturering till annan part utan Regionens uttryckliga och 

skriftliga godkännande. 

9. Allmänna bestämmelser 

9.1 Brister i åtagandet 
När Regionen så begär ska brister i åtagandet åtgärdas av SOS Alarm. Sådant 

arbete ingår i överenskommen ersättning och ska av SOS Alarm utföras utan 

oskäligt dröjsmål. 

9.2 Ansvar och försäkringar 
SOS Alarm har ensamt arbetsgivaransvar för sin personal och är ansvariga för 

avtalsenliga och lagstadgade kostnader som det innebär. 

Skada föranledd av Uppdraget ska omgående meddelas till Regionen av SOS 

Alarm. 

 

SOS Alarm är skyldigt att till betryggande belopp hålla företags- och 

ansvarsförsäkring enligt gängse praxis som täcker skador som har orsakats av 

SOS Alarm. På anmodan ska SOS Alarm tillställa Regionen bevis på 

försäkringsskyddet. 

 

SOS Alarm svarar gentemot Regionen för skador (inkl. för krav som väcks mot 

Regionen) som SOS Alarm och av SOS Alarm anlitad personal orsakat vid 

felaktigt eller bristfällig utförande av Uppdraget. SOS Alarms ansvar är begränsat 

till de fall och i den omfattning som SOS Alarm erhåller ersättning från sitt 

försäkringsbolag, dock med undantag för om skadan orsakats genom uppsåtlig 

handling av SOS Alarm eller om SOS Alarm har vållat skadan genom grov 

vårdslöshet. 

 

För att Regionen ska kunna göra gällande anspråk på ersättning enligt ovan ska 

Regionen skriftligen framställa anspråk senast nittio (90) dagar efter det att 

skadan kommit till Regionens kännedom . I händelse av skadefall ska båda 

parterna aktivt medverka till att minimera skadan. 

 

Utöver vad som anges ovan är SOS Alarm inte ansvarig för skador eller kostnader 

som SOS Alarm vållar Regionen vid utförande av uppdraget. 

 

9.3 Underleverantör 
SOS Alarm har rätt att anlita underleverantör för utförande av viss del av 

Uppdraget. Om SOS Alarm nyttjar underleverantörer svarar SOS Alarm för 

underleverantörens arbete såsom för eget arbete. 
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Anlitar SOS Alarm underleverantör för ovan nämnda tjänster ska SOS Alarm 

upprätta skriftligt avtal mellan sig och underleverantören, vilket utan dröjsmål ska 

kunna uppvisas på begäran av Regionen. Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) skall 

tecknas mellan Regionen och SOS Alarm innan avtalsstart, enligt punkt 9.6. 

 

All kommunikation, rapportering, fakturering m.m. från eventuell underleverantör 

ska ställas till Regionen av SOS Alarm. 

9.4 Ändringar, tillägg och omförhandling 
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig 

handling undertecknad av behöriga företrädare för Regionen och SOS Alarm. 

Om förutsättningarna för avtalet under dess giltighet ändras så att parternas 

rättigheter och skyldigheter med hänsyn till de rådande förutsättningarna, inte 

längre framstår som balanserade, eller inte längre är förenliga med de 

ursprungliga intentionerna med avtalet ska vardera part - med en motsvarande 

förhandlingsskyldighet för motparten - uppta förhandlingar om förändring av 

avtalet . Parterna  är eniga om att  denna  rätt till förhandling ej ersätter eller 

inskränker parts ansvar för förhållanden för vilka den parten svarar. 

9.5 Sekretess 
För SOS Alarm och SOS Alarms personal gäller enligt lag särskilda 

sekretessbestämmelser, bl.a. enligt lag (1981:1104) om verksamheten för vissa 

regionala alarmeringscentraler, Patientsäkerhetslagen (2010:659), och 

Patientdatalagen (2008:355). 

Part förbinder sig att inte röja eller utnyttja andra partens uppgifter, vad det än må 

vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma part 

tillkänna, såvida inte annat följer av lag. 

 

Part ansvarar för att av part anställd eller av part anlitad under- respektive 

medleverantör informeras om och iakttar tystnadsplikt i samma utsträckning som 

part enligt detta avtal, samt skriver på tystnadspliktsförbindelse. Dessa 

förbindelser ska på anmodan kunna uppvisas för motparten. 

Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att avtalet har upphört att gälla, 

oavsett skälen till avtalets upphörande. 

 

9.6 Personuppgiftsbiträdesavtal 
I egenskap av personuppgiftsansvarig har Regionstyrelsen utsett ett 

dataskyddsombud. SOS Alarm är personuppgiftsansvarig för sin behandling av 

personuppgifter. I de fall SOS Alarm ska behandla personuppgifter på uppdrag av 

Regionen utgör SOS Alarm ett personuppgiftsbiträde och ett 

personuppgiftsbiträdesavtal ska således tecknas. 

 

9.7 Förhållningssätt 
SOS Alarm ska löpande och i skälig tid informera Regionen om planerade 

förändringar i SOS Alarms verksamhet, om och i den mån förändringar kan 

komma att påverka SOS Alarms åtagande enligt detta avtal. Regionen ska i sin tur 

löpande och i god tid informera SOS Alarm om planerade förändringar i 
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Regionens verksamhet, om och i den mån förändringar kan komma att påverka 

SOS Alarms åtagande enligt detta avtal. 

 

9.8 Handlingars inbördes ordning 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. 

 

Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 

gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, 

sinsemellan i följande ordning: 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, 

2. Detta avtal med bilagor. 

 

9.9 Överlåtelse av avtal 
Överlåtelse av avtal är normalt inte tillåtet. Överlåtelse kan vara tillåten efter 

Regionens skriftliga godkännande, förutsatt att överlåtelsen sker i enlighet med de 

upphandlingsrättsliga reglerna. 

9.10 Förtida upphörande 
Regionen har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande, eller till den 

dag Regionen anger, om: 

a) det på goda grunder kan antas att SOS Alarm inte kommer att kunna 

fullgöra en väsentlig del av åtagandet enligt detta avtal; 

b) SOS Alarm bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för Regionen samt SOS Alarm inte vidtar rättelse inom 

trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från Regionen. 

c) SOS Alarm försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna 

eller eljest kan befaras vara på obestånd. 

d) En väsentlig förändring sker direkt eller indirekt (t.ex.genom att ägandet 

avseende bolag högre upp i koncernstrukturen förändras) avseende 

ägandet av aktier i SOS Alarm, eller annars det bestämmande inflytandet 

över SOS Alarm förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Regionen 

inte skäligen kan godta, dock med undantag för de förhållanden som anges 

i punkt 9.9. 

 

SOS Alarm har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande eller till 

den dag SOS Alarm anger, om 

a) Regionen är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till SOS 

Alarm inom trettio (30) dagar efter korrekt ställd skriftlig 

betalningspåminnelse från SOS Alarm, eller 

b) Regionen bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för SOS Alarm samt att Regionen inte vidtar rättelse 

inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från SOS Alarm. 

 

Uppsägningen ska i samtliga ovannämnda fall ske skriftligen till motparten med 

angivande av skälen för uppsägningen. 
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9.11 Bestämmelsers ogiltighet 
Skulle någon bestämmelse i avtalet, eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte 

innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltighet av bestämmelse 

eller del av avtalet väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt 

avtalet, ska skälig jämkning i avtalet ske. 

 

9.12 Höjd beredskap och kontinuitet 
Detta Avtal ska även gälla under höjd beredskap och krig. 

 

SOS Alarm ska planera för och redovisa vid avtalstecknande vid behov hur en 

reell förmåga till kontinuitet avseende avtalad leverans säkerställs vid höjd 

beredskap eller andra samhällsstörningar. 

 

Vid avbrott vid centralen i Jönköpings län ska SOS Alarm tillse att drift utförs 

från Norrköpings central. 

 

Under fredstid ska SOS Alarm medverka i Region Jönköpings läns 

beredskapsplanering avseende planering, utbildning och övning. SOS Alarm ska 

vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering, utbildning och övning samt 

inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledigheter för personal samt 

användning av tillgängliga resurser, som är nödvändiga för att SOS Alarm under 

rådande förhållanden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. 

 

För personal gäller reglerna om totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt, enligt 

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 

 

Force majeure-klausulen nedan träder ikraft först när SOS Alarm fullgjort sina 

skyldigheter enligt ovan. 

 

9.13 Befrielsegrunder (Force Majeure) 
SOS Alarm är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt 

detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför SOS 

Alarms kontroll och som förhindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av 

förpliktelsen.  

 

SOS Alarm ska aktivt arbeta för att minska effekterna av hindret. Så snart hindret 

upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.  

 

Såsom befriande omständighet ska anses t ex; myndighetsbeslut, strejk eller annan 

allvarlig arbetskonflikt, eldsvåda eller översvämning i egen anläggning, tekniska 

avbrott över vilka SOS Alarm saknar kontroll, sådana fel och brister i 

nätoperatörernas leverans av tjänster, vilka inte förorsakats av SOS Alarm eller 

annan därmed jämförlig omständighet. 

 

Om SOS Alarm önskar åberopa en befrielsegrund eller att en sådan har upphört, 

ska Regionen utan dröjsmål muntligt underrättas och på SOS Alarms begäran ska 

Regionen skriftligen bekräfta mottagandet av underrättelsen. 
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Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas 

som befrielsegrund. 

9.14 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, ska slutligen 

avgöras av svensk allmän domstol där Regionen svarar i tvistemål med 

tillämpning av svensk rätt.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
e8

a0
fa

ee
-5

bc
c-

43
69

-8
81

3-
90

b1
49

0e
40

ff



 AVTAL 27(30) 

 
 

 

9.15 Underskrifter 
 

__________________________________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav parterna tagit varsitt. 

 

 

Datum:_________________ Datum:__________________ 

 

Ort:____________________ Ort:_____________________ 

Region Jönköpings län  SOS Alarm AB 

 

 

Namn:__________________ Namn:___________________ 

 

 

Position:________________ Position:_________________ 
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1 Ambulansresurser 
 

Ambulansområde Ambulansnummer 

Norr  

Jönköping 343-7110 Lättvårdsambulans 
 343-9120 
 343-9130 
 343-9140 
 343-9150 
 343-9160 

343-9170 

Habo 343-9810 

Mullsjö 343-9830 

Söder 
 

Värnamo 343-9510 
 343-9520 
 343-9530 

Gislaved 343-9710 
 343-9720 

Vaggeryd 343-9850 

Öster 
 

Eksjö 343-9610 
 343-9630 
 343-0860 (Ledningsfordon) 

Aneby 343-9620 

Vetlanda 343-9410 
 343-9420 

Tranås 343-9310 
 343-9320 

Sävsjö 343-9250 

Nässjö 343-9210 
 343-9220 
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Bilaga 2 Beskrivning teknik 
 

 SOS Alarm kan motta status som ex talbegäran om individsamtal (Call-back 

request) och talbegäran för inställd talgrupp om SOS Alarm har behörighet 

för denna. SOS Alarm ska vid talbegäran för talgrupp kunna utläsa inställd 

talgrupp på statussändande Rakelterminal för att snabbt kunna etablera 

kontakt på inställd talgrupp.  

 SOS Alarm ska i normalfallet besvara i Rakel ”call back request” inom 30 

sekunder. 

 SOS Alarms teknik medger att larmplaner läggs in. Larmplanerna bestäms 

av Regionen. 

 SOS Alarm tillhandahåller TNA (Tactical Number Application, TNA) 

server, så länge som MSB tillåter detta. TNA tjänsten finns att tillgå i 

Rakelnätet, som möjliggör för Regionen att flexibelt nyttja 

funktionsnummer i Rakel. 

 På- och avloggning av TNA-nummer ska kunna göras från egen 

Rakelterminal, så kallad logon och logoff via SDS. Vilka Rakelterminaler som 

ska ha den här möjligheten anges av Regionen  

 SOS Alarms teknik ska kunna motta och tolka inkommande status från 

Regionens resurser. 

 SOS Alarms system är anpassningsbart för att kunna skicka larm/ 

ärendeinformation till Regionens ambulansjournalsystem förutsatt att det 

inte kräver förändring av SOS Alarms nuvarande teknikplattform.  

 SOS Alarm har teknik för att kunna larma ut resurs enligt av Regionen 

framtagen och fastställd larmplan och kunna kommunicera med Regionen 

resurser via Rakel, SDS, GSM, GPRS, 3G, 4G, fast telefoni, Minicall, 

TCP/IP, E-post (LLI). SOS Alarms egna kostnader för att använda tekniken 

i respektive nät betalas av SOS Alarm. 

 SOS Alarm ska tillhandahålla Regionen med telefonnummer för 

Ambulansbeställning. 

 Ambulanspersonal ska i första hand använda sig av Rakel för 

kommunikation med SOS Alarm. 

 SOS Alarm har en teknik som skapar ett unikt ärendenummer för varje 

händelse/uppdrag samt även unikt uppdrags-ID. Om ytterligare resurser 

knyts till samma händelse/uppdrag ska samma ärendenummer användas 

men särskiljas med ”:” och ett löpnummer. Ett exempel kan se ut på detta 

vis 20130918080132(skapandetid):1 och 20130918080132:2.  

 SOS Alarm har teknik som innehåller fullständig loggningsfunktion som 

omfattas av avtalet. Loggarna ska vid behov kunna göras tillgängliga för 

Regionen för gemensam genomgång och vara kopplade till ärendenummer.  
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 SOS Alarm svarar för alla egna kostnader för utgående samtal i de olika 

näten.  

 SOS Alarm ska åt Regionens resurser under pågående uppdrag kunna 

sammankoppla telefonsamtal såväl inom Sverige som inom Norden.  

 SOS Alarm har teknik som möjliggör att larmoperatören kan se/ följa 

Regionens ambulansresurser i realtid. GPS positionen ska kunna hämtas 

från MSB:s AVL-server.  

 SOS Alarm kan se andra landstings ambulans-/sjuktransportresurser som 

SOS Alarm har avtal med. Under förutsättning att dessa levererar sin 

positionering till MSB:s AVL-server.  

 SOS Alarms teknik möjliggör för Regionen att skapa egna statusnummer i 

Rakel. 

SOS Alarms operatörer ska ha tillgång till en teknik som hanterar beredskapsläget 

inom länen, där det framgår om vissa områden under tid saknar 

ambulansberedskap.  
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: tVzPuT2i21DfVxS09qFpsA

Carina Mattsson Sandberg
Inköpschef

2021-12-27 08:39

Serienummer: 5tXBpycJEk2sWsX1SDdEqA

MARIA KHORSAND
Vd

2021-12-27 11:28

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Avtal SOS Alarm.docx.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-12-27 08:37 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-27 08:37 Underskriftsprocessen har startat
2021-12-27 08:37 En avisering har skickats till Carina Mattsson
2021-12-27 08:37 En avisering har skickats till Maria Khorsand
2021-12-27 08:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carina Mattsson
2021-12-27 08:39 Carina Mattsson Sandberg har signerat dokumentet Avtal SOS Alarm.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

tVzPuT2i21DfVxS09qFpsA)
2021-12-27 08:39 Alla dokument har undertecknats av Carina Mattsson
2021-12-27 11:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Maria Khorsand
2021-12-27 11:28 MARIA KHORSAND har signerat dokumentet Avtal SOS Alarm.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

5tXBpycJEk2sWsX1SDdEqA)
2021-12-27 11:28 Alla dokument har undertecknats av Maria Khorsand
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 72  
 
Samordning av kollektivavtal, gällande dubbelt OB för 
viss nattjänstgöring 
Diarienummer: RJL 2022/882 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna att 10,7 miljoner kronor gällande dubbelt OB för viss 
nattjänstgöring omdisponeras permanent från regionstyrelsens anslag 
från oförutsett till ambulansverksamheten. 

Sammanfattning  
I Region Jönköpings län finns lokala kollektivavtal med Vårdförbundet och 
Kommunal gällande dels arbetstid, dels dubbel OB-ersättning för personal 
som arbetar blandad dag och natt. I båda avtalen har ambulansverksamheten 
varit undantagen. Ambulansundantaget framstår idag som svårförklarligt 
och en anpassning av både Kommunals och Vårdförbundets avtal till att 
omfatta även ambulansen framstår därför som både rimlig och nödvändig.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Samordning av kollektivavtal, gällande 
dubbelt OB för viss nattjänstgöring 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner att 10,7 miljoner kronor gällande dubbelt OB för viss 
nattjänstgöring omdisponeras permanent från regionstyrelsens anslag från 
oförutsett till ambulansverksamheten. 

Sammanfattning  
I Region Jönköpings län finns lokala kollektivavtal med Vårdförbundet och 
Kommunal gällande dels arbetstid, dels dubbel OB-ersättning för personal som 
arbetar blandad dag och natt. I båda avtalen har ambulansverksamheten varit 
undantagen. Ambulansundantaget framstår idag som svårförklarligt och en 
anpassning av både Kommunals och Vårdförbundets avtal till att omfatta även 
ambulansen framstår därför som både rimlig och nödvändig.  

Information i ärendet 
Sedan år 2000 (reviderat 2014) finns lokala kollektivavtal med Vårdförbundet och 
Kommunal gällande dels arbetstid, dels dubbel OB-ersättning för personal som 
arbetar blandad dag och natt.  
 
När dessa avtal tecknades tillämpades ett arbetssätt inom ambulansens verksamhet 
som innebar att avtalen inte ansågs tillämpliga där. Ambulansen har alltså sedan 
år 2000 varit undantagna från avtalen.  
 
År 2016 tillkom ett nytt centralt avtal (HÖK) som, avseende 
arbetstidsbestämmelserna, delvis reglerade samma saker som regionens lokala 
avtal. Dock innebar de nya centrala bestämmelserna att Kommunal och 
Vårdförbundet fick olika regleringar gällande arbetstiden. Denna olikhet 
omhändertogs år 2020, då Kommunals lokala avtal anpassades efter de centrala 
skrivningarna, så att tidigare likabehandling kunde uppnås.  
 
Vårdförbundets lokala avtal är nu uppsagt, i samma syfte, och med ambitionen att 
fortsättningsvis istället hantera arbetstidsreglerna i enlighet med de centrala 
skrivningarna. I det uppsagda avtalet finns även Vårdförbundets reglering om 
dubbelt OB. 
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Vid uppsägningen påkallades därför samtidigt en förhandling med Vårdförbundet, 
med avsikt att teckna nytt lokalt avtal om endast dubbelt OB, så att 
Vårdförbundets medlemmar inte skulle stå utan denna förmån. Ingången vid 
förhandlingen har varit att teckna lokalt avtal om dubbelt OB utifrån samma 
regelverk som gällt sedan år 2000. 
 
Under förhandlingens gång har dock rests en allvarlig facklig invändning 
avseende det så kallade ”ambulansundantaget”. Ambulansen arbetar sedan flera år 
inte längre på det sättet som år 2000 gjorde att man undantog verksamheten från 
reglerna om dubbelt OB. Ambulansundantaget framstår idag som svårförklarligt, 
och en anpassning av både Kommunals och Vårdförbundets avtal till att även 
omfatta ambulansen framstår som både rimlig och nödvändig. 
 
Något argument för att vänta med denna anpassning finns inte, varför den bör få 
verkan från 1 april 2022.   
 
Att ta bort ambulansundantaget från både Kommunals och Vårdförbundets avtal 
ger ekonomiska effekter på två sätt. Dels kostnaden för dubbelt OB för båda 
medlemsgrupperna, dels för bemanningen av ambulanssjukvårdare då tidigare 
ändringar i Kommunals avtal (år 2020, se ovan) ger full effekt om 
ambulansundantaget nu tas bort.   
 
Den totala helårskostnaden för verksamheten för att ta bort ambulansundantaget 
är: 

• 8 300 000 kronor (inklusive sociala avgifter) gällande dubbelt OB 
 

• 2 400 000 kronor (inklusive sociala avgifter) gällande bemanning, 
ambulanssjukvårdare 

 
Den ökade kostnaden som blir konsekvensen av anpassningen av avtalen bedöms 
inte kunna hanteras inom ramen för ambulansverksamhetens befintliga 
budgetram. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
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Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionledningskontoret HR 
Verksamhetsområde Medicinsk vård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 73  
 
Hyresavtal Bankeryds vårdcentrum 
Diarienummer: RJL 2022/951 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna hyresavtal och tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län 
och Junehem AB gällande lokaler för primärvård, tandvård och 
familjecentral på Sjöåkravägen 18, Bankeryd. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr sedan år 2001 lokaler i centrumhuset på 
Sjöåkravägen 18 i Bankeryd. Lokalerna används för primärvård, tandvård 
och familjecentral.  Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt hyresavtal 
mellan Region Jönköpings län och Junehem AB. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-08 
• Hyresavtal mellan Junehem AB och Region Jönköpings län  
• Tilläggsavtal mellan Junehem AB och Region Jönköpings län 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Hyresavtal Bankeryds vårdcentrum 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner hyresavtal och tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och 
Junehem AB gällande lokaler för primärvård, tandvård och familjecentral 
på Sjöåkravägen 18, Bankeryd. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr sedan år 2001 lokaler i centrumhuset på Sjöåkravägen 
18 i Bankeryd. Lokalerna används för primärvård, tandvård och familjecentral.  
Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt hyresavtal mellan Region 
Jönköpings län och Junehem AB. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings Län hyr sedan år 2001 lokaler i centrumhuset på Sjöåkravägen 
18 i Bankeryd. Lokalerna används för primärvård, tandvård och familjecentral. 
Det kommunala bostadsbolaget Junehem AB hyr ut ca 3154 kvadratmeter till 
Region Jönköpings län. 
 
Junehem AB meddelade i början av år 2021, att de avsåg att utföra stora 
renoveringar på centrumhuset som är nödvändiga för att säkra byggnadens 
förvaltning över tid.  
 
Junehem AB har haft möjlighet att säga upp lokalerna för villkorsändring, men 
parterna kom överens om att föra en gemensam dialog kring åtgärder och en ny 
hyresnivå. 
 
Verksamheterna i huset har historiskt haft synpunkter på lokalernas termiska 
komfort och ventilation. Det har förekommit att värmen och ventilationen i 
lokalerna blivit avbrutna på grund att defekta komponenter i ventilationen. 
Åtgärderna är således befogade av fastighetsägaren. 
 
De planerade åtgärderna är bland annat följande: 
 

- Fönsterbyte 
- Ny ventilation inkl. nya ventilationskanaler. 
- Nytt värmesystem via radiatorer istället för dagens luftburna värme. 
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- Kyla installeras i den nya ventilationen. 
- Underhåll av ytskikt, primärt i Bra livs lokaler. 

 
Efter en gemensam dialog har parterna kommit överens om följande: 
 

- Hyran höjs från 3 714 521 kr/år till 4 200 000 kr/år. Ny hyra motsvarar ca 
13 % i höjning. 

- Hyresnivån per kvadratmeter höjs från 1 177 kr/kvm till 1 331 kr/kvm. 
- Hyrestiden är 5 år från och med 2022-10-01 
- Verksamhetsområde Bra liv önskar i samband med ombyggnaden även 

anpassa lokalerna för att få mer ändamålsenliga lokaler. Det regleras i ett 
avtalstillägg som vid kalkylering uppgår till 2 000 000 kr.  

 
Regionens verksamheter har blivit informerade om ombyggnaderna och 
hyreshöjningen. Ombyggnaden planeras tillsammans med respektive verksamhet 
för att minimera störningar och avbrott.  
 
Den nya hyresnivån är att anse som marknadsmässig för lokalens läge och 
beskaffenhet. Verksamheterna har accepterat hyresavtalet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-08 
• Hyresavtal mellan Junehem AB och Region Jönköpings län  
• Tilläggsavtal mellan Junehem AB och Region Jönköpings län 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Regionfastigheter 
Verksamhetsområde Bra Liv 
Folktandvården 
Verksamhetsområde Medicin 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



Avser Hyreskontrakt nr:

12-0206-9001
Fastighetsbeteckning:

Attarp 2:704

Hyresvärd Namn:

Junehem AB
Personnr/Orgnr:

556790-5541

Hyresgäst(er) Namn:

Region Jönköpings län
Personnr/Orgnr:

232100-0057

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg Hyresgästen önskar göra vissa anpassningar av lokalerna i samband med underhåll av desamma.
Anpassningarna handlas upp av hyresvärden och faktureras hyresgästen. Anpassningarna är 
kostnadsberäknade till 2 000 000 SEK men detta kan ändras när skarp offert inkommer.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Junehem AB
Hyresgästens namn:

Region Jönköpings län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Eric Engelbrektsson
Namnförtydligande:

Maria Frisk , Jane Ydman

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 1
 

TILLÄGG
Anpassningar

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.



1. Hyresvärd Namn:

Junehem AB
Personnr/orgnr:

556790-5541

2. Hyresgäst Namn:

Region Jönköpings län
Personnr/orgnr:

232100-0057

Aviseringsadress:

Leverantörsfakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping, Regionfastigheter 492006

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Jönköping
Fastighetsbeteckning:

Attarp 2:704

Gata:

Sjöåkravägen 18; 564 31 Bankeryd
Trappor/hus: Lokalens nr:

8

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Vårdcentral, Tandvård, familjecentral mm

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2022-10-01
Till och med den:

2027-09-30

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  3  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Lokal 1,2 3154

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )

Nr: 12-0206-9001

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign



12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 4 200 000  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 

39. Särskilda
bestämmelser

Anpassningar Bilaga: 1

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Junehem AB
Hyresgästens namn:

Region Jönköpings län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Eric Engelbrektsson
Namnförtydligande:

Maria Frisk , Jane Ydman
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 74  
 
Hyresavtal Folktandvård Hälsan 
Diarienummer: RJL 2022/952 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna hyresavtal och tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län 
och Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB gällande lokaler 
för Folktandvård Hälsan i Jönköping. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr sedan 1999 Region Jönköpings Län hyr sedan år 
1999 lokaler för folktandvården på Lasarettsgatan i Jönköping. Region 
Jönköpings län blev uppsagda för villkorsändring av fastighetsägaren till 
avtalets upphörande 2022-12-31. Regionfastigheter har förhandlat fram ett 
nytt hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Jönköpings 
Fastighetsutveckling AB. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-08 
• Hyresavtal mellan Jönköpings Fastighetsutveckling AB och Region 

Jönköpings län 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-04-08 RJL 2022/952 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Hyresavtal Folktandvård Hälsan 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner hyresavtal och tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och 
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB gällande lokaler för 
Folktandvård Hälsan i Jönköping. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr sedan 1999 Region Jönköpings Län hyr sedan år 1999 
lokaler för folktandvården på Lasarettsgatan i Jönköping. Region Jönköpings län 
blev uppsagda för villkorsändring av fastighetsägaren till avtalets upphörande 
2022-12-31. Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt hyresavtal mellan 
Region Jönköpings län och Jönköpings Fastighetsutveckling AB. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings Län hyr sedan år 1999 lokaler för folktandvården på 
Lasarettsgatan i Jönköpings kommun. Det kommunala fastighetsbolaget 
Jönköpings Fastighetsutveckling AB hyr ut ca 860 kvadratmeter till Region 
Jönköpings län. 
 
Region Jönköpings län blev uppsagda för villkorsändring av fastighetsägaren till 
avtalets upphörande 2022-12-31. 
 
Det är viktigt att notera att hyran som Region Jönköpings län har haft för 
lokalerna är att anse vara långt under en marknadsmässig hyresnivå. 
 
Efter förhandlingar har parterna kommit överens om följande: 
 

- Hyran höjs från 785 743 kr/år till 1 505 000 kr/år. En hyreshöjning om ca 
90 %. 

- Hyresnivån per kvadratmeter höjs från 913 kr/kvm till 1 750 kr/kvm. 
- Hyran är en så kallad varmhyra där även el-förbrukning ingår. 
- Fastighetsskatt tillkommer om 150 kr/kvm, vilket uppgår till 129 000 

kr/år. 
- Fastighetsägaren ansvarar för majoriteten av underhållet i lokalerna. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/952 

 
 

 

- Fastighetsägaren, Regionfastigheter och Folktandvården har gemensamt 
genomfört en besiktning av lokalerna. Fastighetsägaren kommer att 
underhålla lokalerna enligt bilaga 9 i hyresavtalet sommaren 2022. 

 
Folktandvården har accepterat hyresnivån. Den nya hyresnivån är att anse som 
marknadsmässig för lokalens läge och beskaffenhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-08 
• Hyresavtal mellan Jönköpings Fastighetsutveckling AB och Region 

Jönköpings län 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Regionfastigheter 
Folktandvården  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



1. Hyresvärd Namn:

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
Personnr/orgnr:

559082-6847

2. Hyresgäst Namn:

Regionfastigheter Jönköpings Län
Personnr/orgnr:

232100-0057

Aviseringsadress:

Box 1024, 551 11 Jönköping, Regionens hus/Fakturaenheten ref: 492006

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Jönköpings Kommun
Fastighetsbeteckning:

Hälsan 2

Gata:

Gjuterigatan 9
Trappor/hus:

Hus 12 (B)
Lokalens nr:

12:120-133, 12:019

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Folktanvård - Plan 2, omklädning och drift - Plan 1 , lager - Plan 0

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2023-01-01
Till och med den:

2025-12-31

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med   år  36  månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 5

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

LOA 0 33 m² LOA 2 724

LOA 1 103 m² Totalt LOA 0, 1 & 2 860 m²

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 1

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

separata avtal

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 4,5

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 4,5

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 5
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 1 695 000 Kr  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 8

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 2

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 5

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 8  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på 5162-8196

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 3

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 5

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Sid 3 ( 4 )

Nr: 102-000031

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 5

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 5

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 6

39. Särskilda
bestämmelser

Planritning Lokalyta Bilaga: 1

Fastighetsskatt Bilaga: 2

Brandskydd Bilaga: 3

Gränsdragningslista Bilaga: 4

Särskilda bestämmelser Bilaga: 5

HN5-Avstående besittningsskydd Bilaga: 7

Indexklausul Bilaga: 8

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Jönköping/
Ort/datum:

Jönköping/

Hyresvärdens namn:

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
Hyresgästens namn:

Regionfastigheter Jönköpings Län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Magnus Olsson
Namnförtydligande:

Tomas Calmviken

Sid 4 ( 4 )
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Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara  procent.

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början  kronor per år.

 Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande  kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara  procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

102-000031 Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Regionfastigheter Jönköpings Län 232100-0057
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129 000 kr

Jönköping/ Jönköping/

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionfastigheter Jönköpings Län

Magnus Olsson Tomas Calmviken

Andelen = lokalens kvm / fastighetens totala lokalarea år 2021 (kvm)

x

x



FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar

1.
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.
Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska  betala ersättning för. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. 

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel!

4.
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.
I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.

Bilaga nr: 2



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

3

102-000031 Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Regionfastigheter Jönköpings Län 232100-0057

x



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 2 (2)

Klausul forts.  
Krav på skriftlig redogörelse 
 

 Byggnaden omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Part förbinder sig att på begäran av den andra lämna de uppgifter
som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet

 Byggnaden omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens
verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive
hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin
redogörelseskyldighet.
 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 3

Jönköping/ Jönköping/

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionfastigheter Jönköpings Län

Magnus Olsson Tomas Calmviken

x

x
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Bilaga 4

Gränsdragningslista avseende Hälsan 2, avtals nr  102-000031
Till hyresavtal mellan
Hyresvärd (HV): Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB
Hyresgäst (HG): Regionfastigheter Jönköpings Län

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m under hyresförhållandet. 

Under hyresförhållandet svarar hyresvärden för och bekostar erforderligt utvändigt underhåll av fastigheten samt för underhåll av fastighetens
grundinstallationer såsom avseende värme, ventilation och avlopp. Hyresgästen svarar för och bekostar allt erforderligt inre underhåll och skötsel av
Lokalen för verksamheten avsedd installation eller ytskikt, med vad därtill hör,. Sedvanligt underhåll av tex ytskikt på golv, väggar och tak mm utförs av
Hyresvärlden. Ljuskällor, batterier och annat liknande förbrukningsmaterial avsedd för verksamheten utbytes av hyresgästen på dennes bekostnad.
Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte på egen bekostnad av utav hyresvärden tillhandahållen inredning och
utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före återanskaffning och utbyte. Hyresgästen
förbinder sig att beträffande arbeten som avses i denna bestämmelse följa hyresvärdens vid var tid gällande miljökrav för material och produkter. Vid
onormalt slitage eller oaktsamhet bekostas utbytet av orsakande part oavsett ansvarsfördelning.

Definitioner:

Drift: Åtgärder med återkommande intervall (normalt mindre än 1 år) och varaktighet vilka syftar till att upprätthålla en eller flera funktioner hos ett
förvaltningsobjekt. Drift innefattar ansvar för tillsyn och skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation eller kontroll av funktioner hos ett förvaltningsobjekt samt rapportering av eventuella avvikelser. 

Skötsel: Dritftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, byte eller tillsyn av förbrukningsmaterial. 

Underhåll: Åtgärder som syftar till att bibehålla en eller flera egenskaper hos ett förvaltningsobjekt. Inkluderar planerat underhåll och felavhjälpande
underhåll.

Planerat underhåll: Underhållsåtgärder som är planerade till tid, art och omfattning.

Felavhjälpande underhåll: Felavhjälpande underhåll, såväl akut underhåll som övrigt felavhjälpande underhåll.

Utbyte: Utbyte eller återanskaffning  av utsliten byggnadsdel/installation/inredning/utrustning vars tekniska livslängd är uppnådd.

Övrigt:
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Ägare Drift UH Utbyte Övrigt

Byggnaden
Glaspartier, skyltytor Hv HG HG HV
Fönster HV HG HV HV
Fasadskyltar HG HG HG HG
Markiser/persienner HG HG HG HG
Övriga avfallsutrymmen HG HG HG HG
Övriga kärl för avfall HG HG HG HG
Avfallshantering HV HV HV HV HG bekostar och ombesörjer farligtavfall och grovsopor

Värme Luftvärme HG HG HG HG Egna installationer
Värmecentraler HV HV HV HV
Värmeväxlare HV HV HV HV
Värmeåtervinningssystem HV HV HV HV
Övriga värmeanläggningar HV HV HV HV HV ansvarar för fastighetsanknutna
Mätare HG HG HG HG HV ansvarar för fastighetsanknutna
Ledningar HV HV HV HV HG egna installastioner

Vatten, avlopp Brandpostledningar HV HV HV HV
Utslagsbackar HV HV HV HV
Mätare HG HG HG HG HV fastighetsanknutna
Ledningar HV HG HG HG
Tvättmaskin/torktumlare/torkskåp mm HG HG HG HG

El Mätare HV HV HV HV Befintliga
Ledningar HV HV HV HV Fasta installationer

Kyla och
ventilation Frånluftsventilation HV HV HV HV

Till- och frånluftsventilation HV HV HV HV
Mätare HV HV HV HV HV fastighetsanknutna
Ledningar HV HV HV HV

Ägare Drift UH Utbyte Övrigt
Lås, larm, Inbrottslarm HG HG HG HG
övervakning Överfallslarm HG HG HG HG

Övervakningskameror HG HG HG HG
Monitorer, övervakning HG HG HG HG
Dörrlås till entréer och andra HV HV HV HV
dörrar som leder till ellerfrån lokalen
Bevakning/rondering HG HG HG HG Inom egna lokaler
Passagekort HV HV HV HV I Fastigheten ej inom HG:s egna ytor
Passagesystem HV HV HV HV I Fastigheten ej inom HG:s  egna ytor

Belysning
Skyltbelysning HG HG HG HG
Fast allmän belysning inomhus HV HV HV HV
Lös armatur HG HG HG HG
Särskilt anpassad belysning HG HG HG HG
Fast platsbelysning i våtrum HV HG HG HV

Tele- och data- Ledningar för telefoni HG HG HG HG Kanalisation HV

kommunikation Ledningar för data HG HG HG HG
Ledningar för bredband HG HG HG HG
Ledningar för kabeltv HG HG HG HG
Anordningar för trådlös tv HG HG HG HG
Ljud och bildanläggningar HG HG HG HG
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Ägare Drift UH Utbyte Övrigt
Fast inredning Hyllor HG HG HG HG

Förvaring HG HG HG HG

Förråds Golvbeläggning HV HG HG HV
utrymmen Ytskikt HV HG HG HV

Väggar, dörrar HV HG HG HV
Undertak HV HG HG HV

Personal-/omklädningsrum Golvbeläggning HV HG HG HV
utrymmen Ytskikt HV HG HG HV

Väggar, dörrar HV HG HG HV
Undertak HV HG HG HV
Fast skåpinredning HV HG HG HV
Hyllor HV HG HG HV
Fasta speglar HV HG HG HV
Lös inredning, bänkar m.m. HG HG HG HG

Våtrum Golvbeläggning HV HG HG HV
Ytskikt, väggar, dörrar HV HG HG HV
Undertak HV HG HG HV
Sanitetsporslin HV HG HG HV
Duschar HV HG HG HV
Pappershållare m.m. HV HG HG HV
Tvålautomater m.m. HV HG HG HV
Fast skåpinredning HV HG HG HV
Hyllor HV HG HG HV
Blandare, kranar HV HG HG HV
Fasta speglar HV HG HG HV
Lös inredning, bänkar m.m. HG HG HG HG

Ägare Drift UH Utbyte Övrigt
Lokalvård Städning/golvvård/polish mm HG HG HG HG Inkluderar städning/dammtorkning på hög höjd.

Dörrar/portar Dörrar HV HG HG HV
Inom förhyrd yta Portar HV HG HG HV Inkl automatik

Dörröppnare/stängare HV HG HG HV Befintliga, gäller även armbågskontakter.
Magnetkontakter HV HV HV HV
Mekaniska lås/lås/trycken HG HG HG HG

Motorlås HG HG HG HG
Tillgänglighet Byggnader HV HV HV HV HG ansvarar inom egna personalrelaterade ytor
funktionshinder Mark HV HV HV HV
Brand

Brandlarm HV HV HV HV
Brandsäkerhet/utrymning HG HG HG HG Inom egen lokal

Orienteringstavlor/utrymningsplaner HV HV HV HV HG inom egen lokal
Besiktning/ Fastighetsberoende HV HV HV HV
Myndighetskrav Versamhetsanknutna HG HG HG HG
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Hyresvärd: Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB, org.nr: 559082-6847 

Hyresgäst: Regionfastigheter Jönköpings Län, org nr: 232100-0057

Fastighet: Hälsan 2

Adress: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping

Kontrakts nr: 102-000031

Särskilda bestämmelser till hyresavtal 102-000031

1. Allmänt
Aktuell förhyrning regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av 
Sveriges fastighetsägarförbund, formulär 12B.3 (”Hyresavtalet”) inklusive 
tillhörande bilagor (”1-7”). För det fall det förekommer motstridiga uppgifter 
mellan Formuläret (”Hyresavtalet”) och dess bilagor skall vad som anges i 
bilagorna äga företräde.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen ”Lokalen”.
Detta hyresavtal ersätter tidigare hyresavtal 615900:05 samt bilagor och tillägg.

2. Lokalens skick
Lokalen uthyrs i befintligt och av hyresgästen godkänt skick samt gemensam reglering 
enlig bilaga 4 ”Gränsdragningslista”. Lokalen består av ca 724 m² behandlingsyta 
Folktandvård, personalyta mm plan 2, ca 103 m² omklädningsrum, drift mm på plan 1 
samt ca 33 m² lager på plan 0, enligt bilaga 1 ”Planritning Lokalyta”. 

3. Förbrukningsmedia, driftskostnader

Driftkostnader ingår för normal förbrukning, kyla finns ej att tillgå eller kan levereras inom 
den förhyrda lokalen.  För det fall hyresvärden separerar eller medger att hyresgästens el 
separeras skall hyresgästen teckna eget el-abonnemang samt svara för därmed förenliga 
kostnader. För det fall mätare för uppmätning av elförbrukning monteras, skall hyresgästen 
bekosta detta.
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4. Emballage och avfallshantering
Det åligger hyresgästen att sköta sin hantering av avfall till gemensamt avfallsrum så 
att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster eller tredje man. Hyresgästen har 
att tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande miljöbestämmelser 
enligt författning eller hyresvärdens instruktion och, i förekommande fall, för 
fastigheten gällande regler om källsortering. Hyresgästen svarar för eventuella 
kostnader för anpassning av sophanteringssystem i egen Lokal eller egna grovsopor 
samt farligt avfall. Resterande fraktioner ingår i hyran.

5. Telefoni och datakommunikation via fastighetsnät
Hyresgästen ombesörjer och bekostar dragning av ledningar i Lokalen från av 
hyresvärden anvisad anslutningspunkt.

För det fall byggnaden i vilken Lokalen är belägen har eller utrustas med eget 
fiberbaserat fastighetsnät gäller följande

Hyresgästen har möjlighet att under hyresförhållandet, efter skriftlig överenskommelse 
med hyresvärden eller av hyresvärden anvisad operatör, teckna eget abonnemang för 
telefoni och datakommunikation med valfri extern tjänsteleverantör via fastighetsnätet.

Hyresgästen äger inte rätt att låta dra ledningar i fastigheten för egen anslutning till 
extern anslutningspunkt.

6. Ansvar för underhåll m.m.
Under hyresförhållandet svarar hyresvärden för och bekostar erforderligt utvändigt 
underhåll av fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer såsom 
avseende värme, ventilation och avlopp. Hyresgästen svarar för och bekostar allt 
erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen för verksamheten avsedd installation 
eller ytskikt, med vad därtill hör,. Sedvanligt underhåll av tex ytskikt på golv, väggar 
och tak mm utförs av Hyresvärden. Ljuskällor, batterier och annat liknande 
förbrukningsmaterial avsedd för verksamheten utbytes av hyresgästen på dennes 
bekostnad. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte på 
egen bekostnad av utav hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som 
skadas eller av annan orsak blir obrukbar. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas 
före återanskaffning och utbyte. Hyresgästen förbinder sig att beträffande arbeten som 
avses i denna bestämmelse följa hyresvärdens vid var tid gällande miljökrav för 
material och produkter.
Ansvaret för Lokalens skick och underhåll m.m. i övrigt under hyresförhållandet 
framgår av till Hyresavtalet tillhörande gränsdragningslista, bilaga 4. 

7. Hyresgästens ändringsarbeten
Hyresgästen får inte företa installations-, förändrings- eller ombyggnadsarbeten utan 
hyresvärdens föregående skriftliga godkännande för varje särskilt fall. Detta gäller även 
inredningsarbeten vilka påverkar bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion 
viktiga installationer. Vid utförande av arbeten som avses i denna bestämmelse gäller 
följande.
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Före arbetets igångsättande och under dess genomförande åligger det hyresgästen att 
tillställa hyresvärden aktuella ritningar samt teknisk dokumentation, att inhämta och 
bekosta för iordningställandet erforderliga tillstånd och byggvarudeklarationer, 
efterkomma eventuella krav och förelägganden från myndigheter samt bekosta till följd 
av arbetena erforderliga ändringar i fastighetens relationsritningar.

Hyresgästen ansvarar fullt ut för arbeten som denne låter utföra i Lokalen och svarar för 
att de arbeten som utförs i Lokalen sker fackmannamässigt och författningsenligt samt 
att dessa inte skadar fastigheten och dess system eller Lokalen eller föranleder ökade 
kostnader för hyresvärden. Hyresgästen skall, såvida inte annat överenskommes, anlita 
av hyresvärden godkänd entreprenör för utförande av arbetena. Hyresgästen bär fullt 
ansvar för arbetsplatsen och innehar arbetsmiljöansvar m.m. för arbetena. Arbetena 
skall utföras i enlighet med hyresvärdens vid var tid gällande miljökrav för material och 
produkter och bestämmelser avseende s k heta arbeten samt i övrigt enligt hyresvärdens 
anvisningar. Vidare åtar sig hyresgästen att vid utförandet av arbetena i möjligaste mån 
tillse att störningar eller andra olägenheter inte uppkommer för andra hyresgäster i 
fastigheten, omgivningen i övrigt eller tredje man. Det ankommer på hyresgästen att 
vidtaga erforderliga skyddsåtgärder för att ingen obehörigen tar sig in i Lokalen eller i 
byggnaden/fastigheten i övrigt.

Hyresgästen skall i god tid anmäla till hyresvärden när arbetena skall påbörjas och skall 
under arbetenas genomförande hålla hyresvärden informerad om arbetenas 
fortskridande. När arbetena är färdigställda har hyresgästen att anmäla detta till 
hyresvärden, varefter arbetena skall besiktigas och godkännas av hyresvärden.

För det fall hyresvärden på grund av hyresgästens arbeten i Lokalen orsakas 
kostnader, vite, avgift eller annan skada har hyresgästen att fullt ut ersätta 
hyresvärden därför. Om hyresgästen underlåter att till hyresvärden tillhandahålla 
erforderliga handlingar äger hyresvärden rätt att upprätta dessa på hyresgästens 
bekostnad.

För det fall inte annat skriftligen överenskommes har hyresgästen ansvar för skötsel, 
drift, underhåll och utbyte av sådant som tillförs Lokalen genom hyresgästens arbeten.

8. Olycksskydd m.m.
Till efterlevnad av vad som stadgas i lag (2003:778) om skydd mot olyckor är det 
hyresgästens ansvar att beträffande Lokalen alltid hålla utrustning för släckning av 
brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta alla de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand. Vidare skall hyresgästen i förekommande fall lämna hyresvärden de uppgifter 
som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet att till kommunen lämna 
skriftlig redogörelse för brandskyddet i fastigheten eller där så fordras själv upprätta och 
ge in sådan handling. Hyresgästen förbinder sig även att inte på något sätt blockera 
fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att fastighetens övriga hyresgäster nyttjar 
eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under 
hyresförhållandet framgår av till Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende 
brandskydd - bilaga 3.
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9. Skyltar m.m.
Hyresgästen äger efter särskild skriftlig överenskommelse rätt till disposition av fasad- 
eller annan yta för ljusreklam, annan skyltning eller uppsättande av antenn, parabol eller 
dylikt. Hyresgästen svarar för inhämtande av erforderliga tillstånd (ex bygglov) och alla 
kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av 
vad som uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid 
fastighetsunderhåll såsom t ex fasadrenovering skall hyresgästen ombesörja och bekosta 
nedmontering och efter renoveringens färdigställande, uppmontering av vad som 
uppsatts. Vid avtalets upphörande skall hyresgästen ombesörja och bekosta 
nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på fasaden.
Hyresgästen svarar för eventuell reklamskatt.

10. Ansvar för skador m.m.
Det åligger hyresgästen att väl vårda Lokalen samt att utöva fortlöpande noggrann 
tillsyn. Hyresgästen svarar för all skada i Lokalen såvida inte skadan orsakats av 
hyresvärden. Hyresgästen svarar även i övrigt för skada på fastigheten som är hänförlig 
till eller riktad mot hyresgästens verksamhet i Lokalen. Hyresgästens ansvar omfattar 
skador orsakade av hyresgästen såväl som av tredje man. Hyresgästen ansvarar även för 
all egendom som förvaras i Lokalen.

Hyresgästen förbinder sig att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för sin 
verksamhet och för sin egendom i Lokalen.

11. Ansvar för åtaganden m.m.
Om inte annat särskilt anges i Hyresavtalet gäller att om hyresgästen åsidosätter sina 
åtaganden enligt detta Hyresavtal och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål 
äger hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

12. Lås och larm. mm
Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med erforderliga larm- och 
säkerhetssystem. Vid behov av nyinstallation kan det samordnas med andra system 
och utföras av hyresvärden i befintliga system, kostnader för nyinstallation eller 
kompletteringar bekostas av hyresgästen. Hyresvärdens låssystem ingår i 
hyreskostnaden, ILOQ med kodade nycklar och 20 cylindrar och 40st nycklar 
monteras enligt önskemål på utvalda dörrar. Kompletteringar eller förluster debiteras 
enligt överenskommelse med fastighetsägaren gällande cylindrar, nycklar debiteras 
500kr/nyckel exkl moms vid förlust eller komplettering. (Obs! inget uppkopplat 
system mot RCO)
Hyresgästen skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som hyresvärden utfärdar beträffande 
låsning av dörrar m.m. Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert 
handhavande av nycklar och eventuella passerkort till Fastigheten.
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13. Återställande vid avflyttning m.m.
Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen 
bekostnad återställa Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl 
rengjord. I hyresgästens återställandeansvar ingår att medtaga och bortforsla av 
hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning (även inkluderat data- och 
telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada å Lokalen eller byggnaden och 
fastigheten i övrigt. Beträffande skyltar m.m., se ovan punkten 9. Hyresgästen skall vid 
samma tillfälle överlämna samtliga port- och dörrnycklar eller motsvarande.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som hyresgästen fogat till Lokalen på sådant 
sätt att den införlivas med fastigheten (accession) skall denna kvarlämnas om 
hyresvärden påfordrar det och tillfalla hyresvärden utan särskilt vederlag. Hyresvärden 
äger rätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen för besiktning avseende detta.
Brister hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse äger hyresvärden rätt att 
omgående åtgärda bristen på hyresgästens bekostnad. Hyresvärden äger härvid även rätt 
att tillgodogöra sig kvarlämnad egendom eller kvittbliva denna på hyresgästens 
bekostnad. Vidare äger hyresvärden rätt till ersättning för eventuell skada till följd av 
bristen, inkluderat förmögenhetsskada såsom hyresförlust.

14. Överlåtelse, upplåtelse i andra hand och ändrad verksamhet
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten 
enligt Hyresavtalet eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.
Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i 
Lokalen. Detta omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan 
bedriver i Lokalen.

15. Pantsättning och inskrivning
Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten 
som säkerhet.
Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

16. Hyresuppräkning
Se ”Indexklausul” – bilaga 8.

17. Moms
Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver 
momspliktig verksamhet eller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av 
frivillig skattskyldighet till moms för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av 
landsting, kommun eller statlig myndighet. Om Hyresgästen upphör att bedriva 
momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför att 
Hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som 
anges på sidan 2 i Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och 
ränta. I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är 
Hyresgästen även ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som 
vidtas av andrahands eller tredjehandshyresgäst.
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Detta Hyresavtal, inklusive fullständiga bilagor, har upprättats i två likalydande 
exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Jönköping           -       - Jönköping        -       -
Jönköpings Kommuns Regionfastigheter Jönköpings Län

         Fastighetsutveckling AB

_____________________________________  _________________________________
Magnus Olsson Tomas Calmviken



PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 6

102-000031 Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Regionfastigheter Jönköpings Län 232100-0057



PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 6

102-000031 Hälsan 2



OBS! LÄS INFORMATIONEN PÅ SIDAN 2 INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN Sid 1 (2)

ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTÅENDE
FRÅN BESITTNINGSSKYDD – LOKAL
(Blanketten motsvarar formulär 4-5 enligt förordningen SFS 2005:1148)

Hyresvärd/Uthyrare TEXTA Hyresgäst(-er) TEXTA
Namn: Namn:

Gatuadress: Gatuadress:

Postnr: Ort: Postnr: Ort:

Telefon dagtid: Telefon mobil: Telefon dagtid: Telefon mobil:

Lokalens adress Gata: Postnr: Ort:

Hyresavtalet Dag då hyresavtalet ingicks:

Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet inleddes):

Överenskom-
melsens inne-
håll

Vi kommer härmed överens om att bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet 
på grund av att
 

uthyraren skall bedriva egen verksamhet i lokalen.

Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk
ersättning eller ersättningslokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst (uthyraren) skall upphöra.

Överenskommelsen innebär bl.a. att andrahandshyresgästen vid avflyttning från lokalen efter sådan uppsägning inte har rätt till
ekonomisk ersättning eller ersättninglokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

Giltighetstid: Denna överenskommelse gäller endast i fem år från tillträdesdagen, dvs. om hyresavtalet upphör inom fem år från den dag då
hyresförhållandet inleds (SFS 2005:947).

Datum: Hyresvärdens/Uthyrarens underskrift: Datum: Hyresgästens underskrift:

OBS! Denna överenskommelse gäller utan hyresnämndens godkännande och ska således inte sändas in till hyresnämnden.

Hyresnämndernas formulär för lokal (HN-5). 

Nr: 102-000031

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionfastigheter Jönköpings Län

Mässvägen 12 Länssjukhuset Ryhov, Hus A7

554 54 Jönköping 551 20 Jönköping

036-10 80 72 010-242 51 57

Gjuterigatan 9 553 18 Jönköping

2023-01-01

x

x



Sid 2 (2)

INFORMATION OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD - LOKAL

(nya regler fr.o.m. den 1 januari 2006)
 
1.     Besittningsskydd, vad innebär det?
En lokalhyresgäst har i regel indirekt besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken,
om inte hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att
hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han förorsakas på grund
av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund av att huset skall rivas eller byggas
om kan hyresvärden, istället för ekonomisk ersättning, anvisa hyresgästen en annan godtagbar lokal
(ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med
avflyttningen.  
 

 2.     Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall.
Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen
skall avstå från sitt besittningsskydd gäller överenskommelsen. Har överenskommelsen träffats innan
hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, gäller den i regel endast om den har godkänts av
hyresnämnden.
 
Sistnämnda överenskommelse gäller dock utan nämndens godkännande om den har en giltighetstid på
högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående antingen p.g.a. att hyresvärden skall
bedriva egen verksamhet i lokalen eller vid andrahandsupplåtelse även p.g.a. att hyresavtalet mellan
fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra
 
 
3.     Var finns blanketter och mer information?
Du kan hämta blanketter hos hyresnämnden eller på hyresnämndernas webbplats www.hyresnamnden.se.
Där finns också mer information om hyresrättsliga frågor. Hyresnämnderna har även telefonupplysning
vissa tider. 



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 8

102-000031 Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Regionfastigheter Jönköpings Län 232100-0057

1 695 000 Kr 100

2022

Jönköping/ Jönköping/

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionfastigheter Jönköpings Län

Magnus Olsson Tomas Calmviken

Dock skall vid vart tillfälle utgående hyra uppräknas med minimum 3 %.
Första reglering sker 2024-01-01.

x



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Bilaga nr: 8



LOKAL
UPPSÄGNING OCH MEDDELANDE ENLIGT 12 KAP
58 § JORDABALKEN. AVSER I FÖRSTA HAND
ÄNDRADE HYRESVILLKOR.

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst(er) Namn: Personnr/orgnr:

Namn: Personnr/orgnr:

Uppsägning till
hyresgästen

Härmed uppsägs det mellan oss gällande hyresavtalet avseende er lokal i fastigheten

 i  kommun

till upphörande den .

Meddelande Alt. 1    

För förlängning av hyresförhållandet begärs de villkor som framgår av bifogat förslag till hyresavtal.

Alt. 2   

För förlängning av hyresförhållandet begärs följande ändrade hyresvillkor:

I övrigt ska hyresavtalet löpa på oförändrade villkor.
 
Om förlängning av hyresförhållandet inte kan komma till stånd och ni inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 12 kap. 58 b §
jordabalken, har ni att inom två månader från denna uppsägning hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.
 
Om ni har några frågor som rör denna uppsägning bör ni ta kontakt med undertecknad på följande telefonnummer

Underskrift Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande:

Erkännande Jag har denna dag tagit emot en med denna likalydande handling .

Ort/datum:

Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande:

Upplysning
Denna blankett används när hyresvärden i första hand erbjuder en förlängning av hyresförhållandet på nya villkor. Hyresvärden måste i uppsägningen ange de villkor
som han kräver för en förlängning av avtalet. Det görs enklast och säkrast genom att tillämpa alt. 1 under rubriken ”Meddelande”. Vilket alternativ som hyresvärden
väljer markeras med kryss i aktuell ruta.
Om alt. 2 tillämpas och något nytt hyreskontrakt således inte bifogas bör orden ”tillsammans med förslag till nytt hyresavtal” under rubriken ”Erkännande” strykas.
Om hyresvärden önskar att hyresförhållandet inte ska förlängas används Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 20.

615900:05            Kv Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Region Jönköpings Län 232100-0057

Folktandvården

           Kv Hälsan 2                Jönköpings

2022-12-31

Nedo Sever, 036-10 80 72

Jönköping 2021-         -

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB

Magnus Olsson

tillsammans med ett förslag till ett nytt hyresavtal

Jönköping / 2021-         -

Region Jönköpings Län

Tomas Calmviken

x

x





























































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 75  
 
Hyresavtal Regionens Hus, Vårdaren 5 
Diarienummer: RJL 2022/953 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna föreliggande hyresavtal mellan Bostadsbyggen i 
Jönköping AB och Region Jönköpings län gällande kontor för 
Regionens Hus på Husargatan 4 i Jönköping.  

Sammanfattning  
Delar av lokalerna i Regionens Hus har drabbats av byggrelaterad ohälsa på 
bottenplan och det har konstaterats att ventilationen inte uppfyller kraven 
för huset. Region Jönköpings län och Bostadsbyggen i Jönköping AB har 
haft en gemensam dialog om vilka åtgärder och anpassningar som är 
nödvändiga och önskvärda. Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt 
hyresavtal med Bostadsbyggen i Jönköping AB för verksamheterna i 
Regionens Hus. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-09 
• Hyresavtal mellan Bostadsbyggen i Jönköping AB och Regions 

Jönköpings län 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-04-09 RJL 2022/953 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Hyresavtal Regionens hus, Vårdaren 5 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Bostadsbyggen i Jönköping AB 
och Region Jönköpings län gällande kontor för Regionens Hus på 
Husargatan 4 i Jönköping.  

Sammanfattning  
Delar av lokalerna i Regionens Hus har drabbats av byggrelaterad ohälsa på 
bottenplan och det har konstaterats att ventilationen inte uppfyller kraven för 
huset. Region Jönköpings län och Bostadsbyggen i Jönköping AB har haft en 
gemensam dialog om vilka åtgärder och anpassningar som är nödvändiga och 
önskvärda. Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt hyresavtal med 
Bostadsbyggen i Jönköping AB för verksamheterna i Regionens Hus. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län hyr sedan år 2006 lokaler för regionledningen på 
Husargatan 4 i Jönköpings kommun. Bostadsbyggen i Jönköping AB nedan kallat 
BBAB, hyr ut ca 5655 kvadratmeter till Region Jönköpings län. 
 
Delar av lokalerna har emellertid drabbats av byggrelaterad ohälsa på bottenplan 
och det har konstaterats att ventilationen inte uppfyller kraven för huset. 
 
Parterna har haft en gemensam dialog om vilka åtgärder och anpassningar som är 
nödvändiga och önskvärda. När omfattningen av byggfelen uppdagats, meddelade 
BBAB att de avsåg att omförhandla hyresavtalet. Parterna kom överens om att 
föra en gemensam dialog kring hyresavtalets utformning, istället för att formellt 
säga upp hyresavtalet för omförhandling. 
 
Det nya hyresavtalet ska ersätta det befintliga. Hänsyn har tagits till pågående och 
planerade renoveringar samt underhåll. 
Etapp 3 i husets ombyggnader, som avser ”Förändring av arbetssätt och lokaler, 
Regionens hus” är avgränsat och ingår inte i det nya hyresavtalet. Eventuell 
ombyggnad regleras i ett tilläggsavtal. 
 
Nedan sammanfattas förändringarna i hyresavtalet: 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/953 

 
 

 

- Hyran höjs från 5 687 201 kr/år till 7 813 385 kr/år, motsvarar ca 
37 % höjning (2 126 184 kronor) 

- Hyran höjs från 1 005 kr/kvm till 1 382 kr/kvm. 
- Region Jönköpings län tar över abonnemanget för el, vilket innebär 

en ökad kostnad med 186 615 kr/år, då elkostnaden ingår i 
nuvarande hyra. 

- Hyresavtalets löptid 2022-10-01 till 2032-09-30. 
 
Regionfastigheter anser att hyran i det nya hyresavtalet är lägre än vad som kan 
anses vara en marknadsmässig hyra för likvärdiga lokaler på orten. 
 
Verksamheten har accepterat hyresavtalet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-09 
• Hyresavtal mellan Bostadsbyggen i Jönköping AB och Regions 

Jönköpings län 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionfastigheter 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



















 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 76  
 
Hyresavtal Jönköpings Folkhögskola 
Diarienummer: RJL 2022/954 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

• Godkänna hyresavtal och tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län 
och Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB gällande lokaler 
för Jönköpings Folkhögskola på Gjuterigatan 9 i Jönköping. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings Län hyr sedan år 2005 en lokal för Jönköpings 
Folkhögskola på Gjuterigatan 9 i Jönköpings kommun. Region Jönköpings 
län blev uppsagda för villkorsändring av fastighetsägaren till avtalets 
upphörande 2022-12-31. Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt 
hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Jönköpings 
Fastighetsutveckling AB. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-09 
• Hyresavtal mellan Jönköpings Fastighetsutveckling AB och Region 

Jönköpings län 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Hyresavtal Jönköpings Folkhögskola 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner hyresavtal och tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och 
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB gällande lokaler för 
Jönköpings Folkhögskola på Gjuterigatan 9 i Jönköping. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings Län hyr sedan år 2005 en lokal för Jönköpings Folkhögskola 
på Gjuterigatan 9 i Jönköpings kommun. Region Jönköpings län blev uppsagda 
för villkorsändring av fastighetsägaren till avtalets upphörande 2022-12-31. 
Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt hyresavtal mellan Region 
Jönköpings län och Jönköpings Fastighetsutveckling AB. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings Län hyr sedan år 2005 en lokal för Jönköpings Folkhögskola 
på Gjuterigatan 9 i Jönköpings kommun. Det kommunala fastighetsbolaget 
Jönköpings Fastighetsutveckling AB hyr ut ca 424 kvadratmeter till Region 
Jönköpings län. 
 
Region Jönköpings län blev uppsagda för villkorsändring av fastighetsägaren till 
avtalets upphörande 2022-12-31. 
 
Det är viktigt att notera att hyran som Region Jönköpings län har haft för 
lokalerna är att anse vara långt under en marknadsmässig hyresnivå. 
 
Efter förhandlingar har parterna kommit överens om följande. 
 

- Hyran höjs från 611 202 kr/år till 720 800 kr/år. För en rättvis jämförelse 
ingår el-kostnaden i ursprungshyran. Ny hyra motsvarar ca 18 % i höjning. 

- Hyresnivån per kvadratmeter höjs från 1442 kr/kvm till 1 700 kr/kvm. 
- Fastighetsskatt tillkommer om 150 kr/kvm, vilket uppgår till 63 600 kr/år. 
- El-förbrukning ingår i den nya hyran. 
- Fastighetsägaren ansvarar för majoriteten av underhållet i lokalerna.  
- Fastighetsägaren, Regionfastigheter och Folkhögskolan har gemensamt 

genomfört en besiktning av lokalerna. Fastighetsägaren kommer att 
underhålla lokalerna enligt bilaga 9 i hyresavtalet sommaren 2022. 
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Folkhögskolans ledning har accepterat hyresnivån. Den nya hyresnivån är att anse 
som marknadsmässig för lokalens läge och beskaffenhet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-09 
• Hyresavtal mellan Jönköpings Fastighetsutveckling AB och Region 

Jönköpings län 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Regionfastigheter 
Jönköpings Folkhögskola 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 



1. Hyresvärd Namn:

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
Personnr/orgnr:

559082-6847

2. Hyresgäst Namn:

Regionsfastigheter Jönköpings Län
Personnr/orgnr:

232100-0057

Aviseringsadress:

Box 1024, 551 11 Jönköping, Regionens hus/Fakturaenheten ref: 492006

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Jönköpings Kommun
Fastighetsbeteckning:

Hälsan 2

Gata:

Gjuterigatan 9
Trappor/hus:

Hus 01
Lokalens nr:

01:202-228

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Folkhögskola, kontor

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2022-06-01
Till och med den:

2025-12-31

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med   år  36  månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 5

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

LOA 2 424 m²

Totalt LOA 2 424 m²

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 1

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

separata avtal

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 4,5

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 4,5

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 5
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 894 000 Kr  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 8

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 2

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 5

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 4  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på 5162-8196

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 3

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 5

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 5

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 5

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 6

39. Särskilda
bestämmelser

Planritning Lokalyta Bilaga: 1

Fastighetsskatt Bilaga: 2

Brandskydd Bilaga: 3

Gränsdragningslista Bilaga: 4

Särskilda bestämmelser (Garageplatser ingår ej och tecknas separat) Bilaga: 5

HN5-Avstående besittningsskydd Bilaga: 7

Indexklausul Bilaga: 8

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Jönköping/
Ort/datum:

Jönköping/

Hyresvärdens namn:

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
Hyresgästens namn:

Regionfastigheter Jönköpings Län

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Magnus Olsson
Namnförtydligande:

Tomas Calmviken

Sid 4 ( 4 )

Nr: 102-000032

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.



sevne
Textruta
Bilaga 1 Planritning lokal

sevne
Areamått
424,09 m²



FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara  procent.

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början  kronor per år.

 Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande  kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara  procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

102-000032 Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Regionsfastigheter Jönköpings Län 232100-0057

4

63 600 kr

Jönköping/ Jönköping/

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionfastigheter Jönköpings Län

Magnus Olsson Tomas Calmviken

Andelen = lokalens kvm / fastighetens totala lokalarea år 2021 (kvm)

x

x



FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar

1.
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.
Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska  betala ersättning för. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. 

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel!

4.
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.
I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.

Bilaga nr: 2



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

3

102-000032 Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Regionsfastigheter Jönköpings Län 232100-0057

x



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 2 (2)

Klausul forts.  
Krav på skriftlig redogörelse 
 

 Byggnaden omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Part förbinder sig att på begäran av den andra lämna de uppgifter
som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet

 Byggnaden omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästens
verksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive
hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin
redogörelseskyldighet.
 

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 3

Jönköping/ Jönköping/

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionfastigheter Jönköpings Län

Magnus Olsson Tomas Calmviken

x

x
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Bilaga 4

Gränsdragningslista avseende Hälsan 2, avtals nr  102-000032
Till hyresavtal mellan
Hyresvärd (HV): Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB
Hyresgäst (HG): Regionfastigheter Jönköpings Län

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m under hyresförhållandet. 

Under hyresförhållandet svarar hyresvärden för och bekostar erforderligt utvändigt underhåll av fastigheten samt för underhåll av fastighetens
grundinstallationer såsom avseende värme, ventilation och avlopp. Hyresgästen svarar för och bekostar allt erforderligt inre underhåll och skötsel av
Lokalen för verksamheten avsedd installation eller ytskikt, med vad därtill hör,. Sedvanligt underhåll av tex ytskikt på golv, väggar och tak mm utförs av
Hyresvärlden. Ljuskällor, batterier och annat liknande förbrukningsmaterial avsedd för verksamheten utbytes av hyresgästen på dennes bekostnad.
Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte på egen bekostnad av utav hyresvärden tillhandahållen inredning och
utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före återanskaffning och utbyte. Hyresgästen
förbinder sig att beträffande arbeten som avses i denna bestämmelse följa hyresvärdens vid var tid gällande miljökrav för material och produkter. Vid
onormalt slitage eller oaktsamhet bekostas utbytet av orsakande part oavsett ansvarsfördelning.

Definitioner:

Drift: Åtgärder med återkommande intervall (normalt mindre än 1 år) och varaktighet vilka syftar till att upprätthålla en eller flera funktioner hos ett
förvaltningsobjekt. Drift innefattar ansvar för tillsyn och skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation eller kontroll av funktioner hos ett förvaltningsobjekt samt rapportering av eventuella avvikelser. 

Skötsel: Dritftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, byte eller tillsyn av förbrukningsmaterial. 

Underhåll: Åtgärder som syftar till att bibehålla en eller flera egenskaper hos ett förvaltningsobjekt. Inkluderar planerat underhåll och felavhjälpande
underhåll.

Planerat underhåll: Underhållsåtgärder som är planerade till tid, art och omfattning.

Felavhjälpande underhåll: Felavhjälpande underhåll, såväl akut underhåll som övrigt felavhjälpande underhåll.

Utbyte: Utbyte eller återanskaffning  av utsliten byggnadsdel/installation/inredning/utrustning vars tekniska livslängd är uppnådd.

Övrigt:
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FASTIGHETEN
Ägare Drift UH Utbyte Övrigt

Byggnaden
Glaspartier, skyltytor Hv HG HG HV
Fönster HV HG HV HV
Fasadskyltar HG HG HG HG
Markiser/persienner HG HG HG HG
Övriga avfallsutrymmen HG HG HG HG
Övriga kärl för avfall HG HG HG HG
Avfallshantering HV HV HV HV HG bekostar och ombesörjer farligtavfall och grovsopor

Värme Luftvärme HG HG HG HG Egna installationer
Värmecentraler HV HV HV HV
Värmeväxlare HV HV HV HV
Värmeåtervinningssystem HV HV HV HV
Övriga värmeanläggningar HV HV HV HV HV ansvarar för fastighetsanknutna
Mätare HG HG HG HG HV ansvarar för fastighetsanknutna
Ledningar HV HV HV HV HG egna installastioner

Vatten, avlopp Brandpostledningar HV HV HV HV
Utslagsbackar HV HV HV HV
Mätare HG HG HG HG HV fastighetsanknutna
Ledningar HV HG HG HG
Tvättmaskin/torktumlare/torkskåp mm HG HG HG HG

El Mätare HV HV HV HV Befintliga
Ledningar HV HV HV HV Fasta installationer

Kyla och
ventilation Frånluftsventilation HV HV HV HV

Till- och frånluftsventilation HV HV HV HV
Mätare HV HV HV HV HV fastighetsanknutna
Ledningar HV HV HV HV

Ägare Drift UH Utbyte Övrigt
Lås, larm, Inbrottslarm HG HG HG HG
övervakning Överfallslarm HG HG HG HG

Övervakningskameror HG HG HG HG
Monitorer, övervakning HG HG HG HG
Dörrlås till entréer och andra HV HV HV HV
dörrar som leder till ellerfrån lokalen
Bevakning/rondering HG HG HG HG Inom egna lokaler
Passagekort HV HV HV HV I Fastigheten ej inom HG:s egna ytor
Passagesystem HV HV HV HV I Fastigheten ej inom HG:s  egna ytor

Belysning
Skyltbelysning HG HG HG HG
Fast allmän belysning inomhus HV HV HV HV
Lös armatur HG HG HG HG
Särskilt anpassad belysning HG HG HG HG
Fast platsbelysning i våtrum HV HG HG HV

Tele- och data- Ledningar för telefoni HG HG HG HG Kanalisation HV

kommunikation Ledningar för data HG HG HG HG
Ledningar för bredband HG HG HG HG
Ledningar för kabeltv HG HG HG HG
Anordningar för trådlös tv HG HG HG HG
Ljud och bildanläggningar HG HG HG HG
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Ägare Drift UH Utbyte Övrigt
Fast inredning Hyllor HG HG HG HG

Förvaring HG HG HG HG

Förråds Golvbeläggning HV HG HG HV
utrymmen Ytskikt HV HG HG HV

Väggar, dörrar HV HG HG HV
Undertak HV HG HG HV

Personal-/omklädningsrum Golvbeläggning HV HG HG HV
utrymmen Ytskikt HV HG HG HV

Väggar, dörrar HV HG HG HV
Undertak HV HG HG HV
Fast skåpinredning HV HG HG HV
Hyllor HV HG HG HV
Fasta speglar HV HG HG HV
Lös inredning, bänkar m.m. HG HG HG HG

Våtrum Golvbeläggning HV HG HG HV
Ytskikt, väggar, dörrar HV HG HG HV
Undertak HV HG HG HV
Sanitetsporslin HV HG HG HV
Duschar HV HG HG HV
Pappershållare m.m. HV HG HG HV
Tvålautomater m.m. HV HG HG HV
Fast skåpinredning HV HG HG HV
Hyllor HV HG HG HV
Blandare, kranar HV HG HG HV
Fasta speglar HV HG HG HV
Lös inredning, bänkar m.m. HG HG HG HG

Ägare Drift UH Utbyte Övrigt
Lokalvård Städning/golvvård/polish mm HG HG HG HG Inkluderar städning/dammtorkning på hög höjd.

Dörrar/portar Dörrar HV HG HG HV
Inom förhyrd yta Portar HV HG HG HV Inkl automatik

Dörröppnare/stängare HV HG HG HV Befintliga, gäller även armbågskontakter.
Magnetkontakter HV HV HV HV
Mekaniska lås/lås/trycken HG HG HG HG

Motorlås HG HG HG HG
Tillgänglighet Byggnader HV HV HV HV HG ansvarar inom egna personalrelaterade ytor
funktionshinder Mark HV HV HV HV
Brand

Brandlarm HV HV HV HV
Brandsäkerhet/utrymning HG HG HG HG Inom egen lokal

Orienteringstavlor/utrymningsplaner HV HV HV HV HG inom egen lokal
Besiktning/ Fastighetsberoende HV HV HV HV
Myndighetskrav Versamhetsanknutna HG HG HG HG
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Bilaga 5

Hyresvärd: Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB, org.nr: 559082-6847 

Hyresgäst: Regionfastigheter Jönköpings Län, org nr: 232100-0057

Fastighet: Hälsan 2

Adress: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping

Kontrakts nr: 102-000032

Särskilda bestämmelser till hyresavtal 102-000032

1. Allmänt
Aktuell förhyrning regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av 
Sveriges fastighetsägarförbund, formulär 12B.3 (”Hyresavtalet”) inklusive 
tillhörande bilagor (”1-7”). För det fall det förekommer motstridiga uppgifter 
mellan Formuläret (”Hyresavtalet”) och dess bilagor skall vad som anges i 
bilagorna äga företräde.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen ”Lokalen”.
Detta hyresavtal ersätter tidigare hyresavtal 615700:05 samt bilagor och tillägg, inga 
parkeringsplatser ingår och tecknas separat.

2. Lokalens skick
Lokalen uthyrs i befintligt och av hyresgästen godkänt skick samt gemensam reglering 
enlig bilaga 4 ”Gränsdragningslista”. Lokalen består av ca 424 m² skola, kontor och 
personalyta mm plan 2, enligt bilaga 1 ”Planritning Lokalyta”. 

3. Förbrukningsmedia, driftskostnader

Driftkostnader ingår Hyresgästen har eget El-abonnemangang samt svara för därmed förenliga 
kostnader. För det fall mätare för uppmätning av elförbrukning monteras, skall hyresgästen 
bekosta detta.
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Bilaga 5

4. Emballage och avfallshantering
Det åligger hyresgästen att sköta sin hantering av avfall till fastighetens gemensamma 
avfallskärl så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster eller tredje man. 
Hyresgästen har att tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande 
miljöbestämmelser enligt författning eller hyresvärdens instruktion och, i 
förekommande fall, för fastigheten gällande regler om källsortering. Hyresgästen 
svarar för eventuella kostnader för anpassning av sophanteringssystem i egen Lokal 
eller egna grovsopor samt farligt avfall. Resterande fraktioner ingår i hyran.

5. Telefoni och datakommunikation via fastighetsnät
Hyresgästen ombesörjer och bekostar dragning av ledningar i Lokalen från av 
hyresvärden anvisad anslutningspunkt.

För det fall byggnaden i vilken Lokalen är belägen har eller utrustas med eget 
fiberbaserat fastighetsnät gäller följande

Hyresgästen har möjlighet att under hyresförhållandet, efter skriftlig överenskommelse 
med hyresvärden eller av hyresvärden anvisad operatör, teckna eget abonnemang för 
telefoni och datakommunikation med valfri extern tjänsteleverantör via fastighetsnätet.

Hyresgästen äger inte rätt att låta dra ledningar i fastigheten för egen anslutning till 
extern anslutningspunkt.

6. Ansvar för underhåll m.m.
Under hyresförhållandet svarar hyresvärden för och bekostar erforderligt utvändigt 
underhåll av fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer såsom 
avseende värme, ventilation och avlopp. Hyresgästen svarar för och bekostar allt 
erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen för verksamheten avsedd installation 
eller ytskikt, med vad därtill hör,. Sedvanligt underhåll av tex ytskikt på golv, väggar 
och tak mm utförs av Hyresvärden. Ljuskällor, batterier och annat liknande 
förbrukningsmaterial avsedd för verksamheten utbytes av hyresgästen på dennes 
bekostnad. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte på 
egen bekostnad av utav hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som 
skadas eller av annan orsak blir obrukbar. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas 
före återanskaffning och utbyte. Hyresgästen förbinder sig att beträffande arbeten som 
avses i denna bestämmelse följa hyresvärdens vid var tid gällande miljökrav för 
material och produkter.
Ansvaret för Lokalens skick och underhåll m.m. i övrigt under hyresförhållandet 
framgår av till Hyresavtalet tillhörande gränsdragningslista, bilaga 4. 

7. Hyresgästens ändringsarbeten
Hyresgästen får inte företa installations-, förändrings- eller ombyggnadsarbeten utan 
hyresvärdens föregående skriftliga godkännande för varje särskilt fall. Detta gäller även 
inredningsarbeten vilka påverkar bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion 
viktiga installationer. Vid utförande av arbeten som avses i denna bestämmelse gäller 
följande.
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Före arbetets igångsättande och under dess genomförande åligger det hyresgästen att 
tillställa hyresvärden aktuella ritningar samt teknisk dokumentation, att inhämta och 
bekosta för iordningställandet erforderliga tillstånd och byggvarudeklarationer, 
efterkomma eventuella krav och förelägganden från myndigheter samt bekosta till följd 
av arbetena erforderliga ändringar i fastighetens relationsritningar.

Hyresgästen ansvarar fullt ut för arbeten som denne låter utföra i Lokalen och svarar för 
att de arbeten som utförs i Lokalen sker fackmannamässigt och författningsenligt samt 
att dessa inte skadar fastigheten och dess system eller Lokalen eller föranleder ökade 
kostnader för hyresvärden. Hyresgästen skall, såvida inte annat överenskommes, anlita 
av hyresvärden godkänd entreprenör för utförande av arbetena. Hyresgästen bär fullt 
ansvar för arbetsplatsen och innehar arbetsmiljöansvar m.m. för arbetena. Arbetena 
skall utföras i enlighet med hyresvärdens vid var tid gällande miljökrav för material och 
produkter och bestämmelser avseende s k heta arbeten samt i övrigt enligt hyresvärdens 
anvisningar. Vidare åtar sig hyresgästen att vid utförandet av arbetena i möjligaste mån 
tillse att störningar eller andra olägenheter inte uppkommer för andra hyresgäster i 
fastigheten, omgivningen i övrigt eller tredje man. Det ankommer på hyresgästen att 
vidtaga erforderliga skyddsåtgärder för att ingen obehörigen tar sig in i Lokalen eller i 
byggnaden/fastigheten i övrigt.

Hyresgästen skall i god tid anmäla till hyresvärden när arbetena skall påbörjas och skall 
under arbetenas genomförande hålla hyresvärden informerad om arbetenas 
fortskridande. När arbetena är färdigställda har hyresgästen att anmäla detta till 
hyresvärden, varefter arbetena skall besiktigas och godkännas av hyresvärden.

För det fall hyresvärden på grund av hyresgästens arbeten i Lokalen orsakas 
kostnader, vite, avgift eller annan skada har hyresgästen att fullt ut ersätta 
hyresvärden därför. Om hyresgästen underlåter att till hyresvärden tillhandahålla 
erforderliga handlingar äger hyresvärden rätt att upprätta dessa på hyresgästens 
bekostnad.

För det fall inte annat skriftligen överenskommes har hyresgästen ansvar för skötsel, 
drift, underhåll och utbyte av sådant som tillförs Lokalen genom hyresgästens arbeten.

8. Olycksskydd m.m.
Till efterlevnad av vad som stadgas i lag (2003:778) om skydd mot olyckor är det 
hyresgästens ansvar att beträffande Lokalen alltid hålla utrustning för släckning av 
brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta alla de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand. Vidare skall hyresgästen i förekommande fall lämna hyresvärden de uppgifter 
som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet att till kommunen lämna 
skriftlig redogörelse för brandskyddet i fastigheten eller där så fordras själv upprätta och 
ge in sådan handling. Hyresgästen förbinder sig även att inte på något sätt blockera 
fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att fastighetens övriga hyresgäster nyttjar 
eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under 
hyresförhållandet framgår av till Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende 
brandskydd - bilaga 3.
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9. Skyltar m.m.
Hyresgästen äger efter särskild skriftlig överenskommelse rätt till disposition av fasad- 
eller annan yta för ljusreklam, annan skyltning eller uppsättande av antenn, parabol eller 
dylikt. Hyresgästen svarar för inhämtande av erforderliga tillstånd (ex bygglov) och alla 
kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av 
vad som uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid 
fastighetsunderhåll såsom t ex fasadrenovering skall hyresgästen ombesörja och bekosta 
nedmontering och efter renoveringens färdigställande, uppmontering av vad som 
uppsatts. Vid avtalets upphörande skall hyresgästen ombesörja och bekosta 
nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på fasaden.
Hyresgästen svarar för eventuell reklamskatt.

10. Ansvar för skador m.m.
Det åligger hyresgästen att väl vårda Lokalen samt att utöva fortlöpande noggrann 
tillsyn. Hyresgästen svarar för all skada i Lokalen såvida inte skadan orsakats av 
hyresvärden. Hyresgästen svarar även i övrigt för skada på fastigheten som är hänförlig 
till eller riktad mot hyresgästens verksamhet i Lokalen. Hyresgästens ansvar omfattar 
skador orsakade av hyresgästen såväl som av tredje man. Hyresgästen ansvarar även för 
all egendom som förvaras i Lokalen.

Hyresgästen förbinder sig att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för sin 
verksamhet och för sin egendom i Lokalen.

11. Ansvar för åtaganden m.m.
Om inte annat särskilt anges i Hyresavtalet gäller att om hyresgästen åsidosätter sina 
åtaganden enligt detta Hyresavtal och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål 
äger hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

12. Lås och larm. mm
Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med erforderliga larm- och 
säkerhetssystem. Vid behov av nyinstallation kan det samordnas med andra system 
och utföras av hyresvärden i befintliga system, kostnader för nyinstallation eller 
kompletteringar bekostas av hyresgästen. Hyresvärdens låssystem ingår i 
hyreskostnaden, ILOQ med kodade nycklar och 10 cylindrar och 20 st nycklar 
monteras enligt önskemål på utvalda dörrar. Kompletteringar eller förluster debiteras 
enligt överenskommelse med fastighetsägaren gällande cylindrar, nycklar debiteras 
500kr/nyckel exkl moms vid förlust eller komplettering. (Obs! inget uppkopplat 
system mot RCO)
Hyresgästen skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som hyresvärden utfärdar beträffande 
låsning av dörrar m.m. Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert 
handhavande av nycklar och eventuella passerkort till Fastigheten.
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13. Återställande vid avflyttning m.m.
Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen 
bekostnad återställa Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl 
rengjord. I hyresgästens återställandeansvar ingår att medtaga och bortforsla av 
hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning (även inkluderat data- och 
telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada å Lokalen eller byggnaden och 
fastigheten i övrigt. Beträffande skyltar m.m., se ovan punkten 9. Hyresgästen skall vid 
samma tillfälle överlämna samtliga port- och dörrnycklar eller motsvarande.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som hyresgästen fogat till Lokalen på sådant 
sätt att den införlivas med fastigheten (accession) skall denna kvarlämnas om 
hyresvärden påfordrar det och tillfalla hyresvärden utan särskilt vederlag. Hyresvärden 
äger rätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen för besiktning avseende detta.
Brister hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse äger hyresvärden rätt att 
omgående åtgärda bristen på hyresgästens bekostnad. Hyresvärden äger härvid även rätt 
att tillgodogöra sig kvarlämnad egendom eller kvittbliva denna på hyresgästens 
bekostnad. Vidare äger hyresvärden rätt till ersättning för eventuell skada till följd av 
bristen, inkluderat förmögenhetsskada såsom hyresförlust.

14. Överlåtelse, upplåtelse i andra hand och ändrad verksamhet
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande överlåta hyresrätten 
enligt Hyresavtalet eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.
Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i 
Lokalen. Detta omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan 
bedriver i Lokalen.

15. Pantsättning och inskrivning
Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten 
som säkerhet.
Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

16. Hyresuppräkning
Se ”Indexklausul”- bilaga 8.

17. Moms
Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver 
momspliktig verksamhet eller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av 
frivillig skattskyldighet till moms för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av 
landsting, kommun eller statlig myndighet. Om Hyresgästen upphör att bedriva 
momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför att 
Hyresvärdens frivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som 
anges på sidan 2 i Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och 
ränta. I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är 
Hyresgästen även ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som 
vidtas av andrahands eller tredjehandshyresgäst.
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Detta Hyresavtal, inklusive fullständiga bilagor, har upprättats i två likalydande 
exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Jönköping         -       - Jönköping             -       -
Jönköpings Kommuns Regionfastigheter Jönköpings Län

         Fastighetsutveckling AB

_____________________________________  _________________________________
Magnus Olsson Tomas Calmviken



PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/Orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/Orgnr:

Information om
behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar alltid personuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lag. I det här dokumentet ger vi närmare
information om behandlingen och uppmuntrar därför hyresgästen och dennes kontaktperson att läsa igenom dokumentet noggrant.
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämnas till kontaktpersoner, representanter eller andra individer vars
personuppgifter kan komma att behandlas under hyresförhållandet.
 
Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi
har och för hur vi behandlar dem. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
En personuppgift är all information som kan kopplas till en individ. Inom ramen för ett hyresförhållande är det främst personuppgifter för
kontaktpersoner och hyresgäster (som är enskild firma eller privatperson) som vi behandlar. Sådana uppgifter kan t.ex. omfatta namn, adress,
kontaktuppgifter, personnummer och information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns
ekonomiska förutsättningar att erlägga hyra för lokalen.
 
För vilka syften behandlar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:
 
* Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket bl.a. inkluderar hyresaviseringar och
hyresförhandlingar.
* Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar kommunikation med kontaktperson.
* Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under hyreshållandet i syfte att säkerställa att lokalen
     används i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med hyresavtalet.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har tillgång till.
* Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband
     med hyresförhållandet t.ex. försäkringsbolag.
* Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
 
När raderar vi personuppgifterna?
Vi sparar uppgifter om kontaktperson så länge denne är registrerad som kontaktperson. Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler
annan kontaktperson.
 
För det fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer sådana uppgifter som regel att sparas två år,
varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyra sparas under sju år (utöver innevarande år) då detta krävs enligt bokföringsregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är
relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som hyresförhållandet består.
 
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av uppgifterna. Men om det finns några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex.
hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att
hyresförhållandet upphört.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 90 upprättat 2008. Reviderat maj 2018. Eftertryck förbjuds.
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Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Information om
behandling av
personuppgifter

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna
Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra skyldigheter enligt hyresavtalet med hyresgästen.
För det fall hyresgästen är en privatperson eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal
medan behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse om hyresgästen är en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett
berättigat intresse av att behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och marknadsföring samt
tillhandahålla tjänster som är relaterade till uthyrningen.
 
Vilka får ta del av personuppgifterna?
Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. IT-
tjänster eller förvaltningstjänster) eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med
hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag). Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer vi att sådan överföring är laglig,
t.ex. genom att avtal innehåller de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns
tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi
komma att lämna ut uppgifter till berörda myndigheter. Vi lämnar även ut personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsbeslut.
 
Rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
 
* Rätt till tillgång (registerutdrag), d.v.s. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av personuppgifter.
* Rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
* Rätt till radering, d.v.s. en rätt att få uppgifter borttagna.
* Rätt till begränsad behandling, d.v.s. en rätt att kräva att vår behandling begränsas.
* Rätt till dataportabilitet, d.v.s. en rätt att begära att uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag.
* Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.
* Rätt att inge klagomål till myndighet om att vi inte behandlar personuppgifterna enligt lag.
 
Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall kontaktpersonen skulle vilja utöva någon av rättigheterna kan denne
kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår på vår webbplats och ovan.   

Övrigt
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OBS! LÄS INFORMATIONEN PÅ SIDAN 2 INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN Sid 1 (2)

ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTÅENDE
FRÅN BESITTNINGSSKYDD – LOKAL
(Blanketten motsvarar formulär 4-5 enligt förordningen SFS 2005:1148)

Hyresvärd/Uthyrare TEXTA Hyresgäst(-er) TEXTA
Namn: Namn:

Gatuadress: Gatuadress:

Postnr: Ort: Postnr: Ort:

Telefon dagtid: Telefon mobil: Telefon dagtid: Telefon mobil:

Lokalens adress Gata: Postnr: Ort:

Hyresavtalet Dag då hyresavtalet ingicks:

Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet inleddes):

Överenskom-
melsens inne-
håll

Vi kommer härmed överens om att bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet 
på grund av att
 

uthyraren skall bedriva egen verksamhet i lokalen.

Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk
ersättning eller ersättningslokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst (uthyraren) skall upphöra.

Överenskommelsen innebär bl.a. att andrahandshyresgästen vid avflyttning från lokalen efter sådan uppsägning inte har rätt till
ekonomisk ersättning eller ersättninglokal eller rätt till uppskov med avflyttning.

Giltighetstid: Denna överenskommelse gäller endast i fem år från tillträdesdagen, dvs. om hyresavtalet upphör inom fem år från den dag då
hyresförhållandet inleds (SFS 2005:947).

Datum: Hyresvärdens/Uthyrarens underskrift: Datum: Hyresgästens underskrift:

OBS! Denna överenskommelse gäller utan hyresnämndens godkännande och ska således inte sändas in till hyresnämnden.

Hyresnämndernas formulär för lokal (HN-5). 

Nr: 102-000032

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionsfastigheter Jönköpings Län

Mässvägen 12 Länssjukhuset Ryhov, Hus A7

554 54 Jönköping 551 20 Jönköping

036-10 80 72 010-242 51 57

Gjuterigatan 9 553 18 Jönköping

2022-06-01

x

x



Sid 2 (2)

INFORMATION OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD - LOKAL

(nya regler fr.o.m. den 1 januari 2006)
 
1.     Besittningsskydd, vad innebär det?
En lokalhyresgäst har i regel indirekt besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken,
om inte hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att
hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han förorsakas på grund
av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund av att huset skall rivas eller byggas
om kan hyresvärden, istället för ekonomisk ersättning, anvisa hyresgästen en annan godtagbar lokal
(ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med
avflyttningen.  
 

 2.     Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall.
Om hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen
skall avstå från sitt besittningsskydd gäller överenskommelsen. Har överenskommelsen träffats innan
hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, gäller den i regel endast om den har godkänts av
hyresnämnden.
 
Sistnämnda överenskommelse gäller dock utan nämndens godkännande om den har en giltighetstid på
högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående antingen p.g.a. att hyresvärden skall
bedriva egen verksamhet i lokalen eller vid andrahandsupplåtelse även p.g.a. att hyresavtalet mellan
fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra
 
 
3.     Var finns blanketter och mer information?
Du kan hämta blanketter hos hyresnämnden eller på hyresnämndernas webbplats www.hyresnamnden.se.
Där finns också mer information om hyresrättsliga frågor. Hyresnämnderna har även telefonupplysning
vissa tider. 



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 8

102-000032 Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Regionsfastigheter Jönköpings Län 232100-0057

894 000 Kr 100

2021

Jönköping/ Jönköping/

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB Regionfastigheter Jönköpings Län

Magnus Olsson Tomas Calmviken

Dock skall vid vart tillfälle utgående hyra uppräknas med minimum 3 %.
Första reglering sker 2023-01-01.

x



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Bilaga nr: 8



LOKAL
UPPSÄGNING OCH MEDDELANDE ENLIGT 12 KAP
58 § JORDABALKEN. AVSER I FÖRSTA HAND
ÄNDRADE HYRESVILLKOR.

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst(er) Namn: Personnr/orgnr:

Namn: Personnr/orgnr:

Uppsägning till
hyresgästen

Härmed uppsägs det mellan oss gällande hyresavtalet avseende er lokal i fastigheten

 i  kommun

till upphörande den .

Meddelande Alt. 1    

För förlängning av hyresförhållandet begärs de villkor som framgår av bifogat förslag till hyresavtal.

Alt. 2   

För förlängning av hyresförhållandet begärs följande ändrade hyresvillkor:

I övrigt ska hyresavtalet löpa på oförändrade villkor.
 
Om förlängning av hyresförhållandet inte kan komma till stånd och ni inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 12 kap. 58 b §
jordabalken, har ni att inom två månader från denna uppsägning hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.
 
Om ni har några frågor som rör denna uppsägning bör ni ta kontakt med undertecknad på följande telefonnummer

Underskrift Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande:

Erkännande Jag har denna dag tagit emot en med denna likalydande handling .

Ort/datum:

Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande:

Upplysning
Denna blankett används när hyresvärden i första hand erbjuder en förlängning av hyresförhållandet på nya villkor. Hyresvärden måste i uppsägningen ange de villkor
som han kräver för en förlängning av avtalet. Det görs enklast och säkrast genom att tillämpa alt. 1 under rubriken ”Meddelande”. Vilket alternativ som hyresvärden
väljer markeras med kryss i aktuell ruta.
Om alt. 2 tillämpas och något nytt hyreskontrakt således inte bifogas bör orden ”tillsammans med förslag till nytt hyresavtal” under rubriken ”Erkännande” strykas.
Om hyresvärden önskar att hyresförhållandet inte ska förlängas används Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 20.

615700:05            Kv Hälsan 2

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB 559082-6847

Region Jönköpings Län 232100-0057

Folkhögskolan

           Kv Hälsan 2                Jönköpings

2022-05-31

Nedo Sever, 036-10 80 72

Jönköping 2021-         -

Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB

Magnus Olsson

tillsammans med ett förslag till ett nytt hyresavtal

Jönköping / 2021-         -

Region Jönköpings Län

Tomas Calmviken

x

x





























































 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 59-85 

Tid: 2022-04-26 kl. 09:00  

Plats: Rörelsen, Qulturum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 77  
 
Konkurrensskadeersättning 
Diarienummer: RJL 2022/1004 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås 

1. Besluta att utreda förutsättningarna för Region Jönköpings län att 
erhålla konkurrensskadeersättning med anledning av 
konkurrensrättsliga överträdelser inom läkemedelssektorn samt att,  

 
2. Regiondirektören ges i uppdrag att ingå avtal om legala tjänster för 

utredning och framställning av ersättningskrav 

Sammanfattning  
EU-kommissionen har bötfällt (s.k. konkurrensskadeavgift) ett antal 
tillverkare av läkemedel och andra intressenter i läkemedelsbranschen efter 
att dessa ska ha ägnat sig av konkurrenshämmande åtgärder.  
 
Region Jönköpings län har blivit kontaktade av en specialiserad utländsk 
advokatbyrå som erbjudit sina tjänster att dels utreda om Region Jönköpings 
län lidit skada av det konkurrenshämmande agerandet, samt i förlängningen 
föra talan Region Jönköpings län talan tillsammans med andra skadelidande 
mot de inblandade parterna för att få ersättning för den skada (s.k. 
konkurrensskade-ersättning) som det konkurrenshämmande agerandet kan 
ha medfört.  

Beslutsunderlag 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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Regionstyrelsen 

Konkurrensskadeersättning   
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås 
 

1. Besluta att utreda förutsättningarna för Region Jönköpings län att erhålla 
konkurrensskadeersättning med anledning av konkurrensrättsliga 
överträdelser inom läkemedelssektorn samt att,  

 
2. Regiondirektören ges i uppdrag att ingå avtal om legala tjänster för 

utredning och framställning av ersättningskrav 

Sammanfattning  
EU-kommissionen har bötfällt (s.k. konkurrensskadeavgift) ett antal tillverkare av 
läkemedel och andra intressenter i läkemedelsbranschen efter att dessa ska ha 
ägnat sig av konkurrenshämmande åtgärder.  
 
Region Jönköpings län har blivit kontaktade av en specialiserad utländsk 
advokatbyrå som erbjudit sina tjänster att dels utreda om Region Jönköpings län 
lidit skada av det konkurrenshämmande agerandet, samt i förlängningen föra talan 
Region Jönköpings län talan tillsammans med andra skadelidande mot de 
inblandade parterna för att få ersättning för den skada (s.k. konkurrensskade-
ersättning) som det konkurrenshämmande agerandet kan ha medfört.  

Information i ärendet 
Konkurrensskadeavgifter  
Region Jönköpings län är som ansvarig huvudman för vården inom Jönköpings 
län är den som ytterst står för kostnaden för de läkemedel som tillhandahålls 
regionens invånare. 
 
Marknaden för tillverkning och distribution av läkemedel är starkt privatiserad 
och framtagna preparat omgärdas av långa patent som håller prisnivåerna på 
verksamma substanser uppe under lång tid. Den ensamrätt som ett patent innebär 
är också det som medför de många gånger höga priserna för effektiva och 
livsviktiga läkemedel. Inom EU har det uppmärksammats att tillverkare och 
leverantörer inom läkemedelsindustrin sluter olika typer av överenskommelser 
som hämmar konkurrensen i syfte att hålla uppe priserna, exempelvis efter att 
patent löpt ut.  
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Kommissionen har i ett flertal fall dömt ut stora konkurrensskadeavgifter med 
anledning av dessa överenskommelser, motsvarande det som kallas 
konkurrensskadeersättning och som beslutas av Konkurrensverket.  
En sådan beslutad ersättning utgör ett straff för själva överträdelsen av det 
konkurrensrättsliga regelverket. Ersättningen som EU-kommissionen beslutat om 
fördelas inte ut till de skadelidande.  

Konkurrensskadeersättning 
En skadelidande part har själv att ta vara på sin rätt, genom att exempelvis föra en 
process mot den eller de parter som agerat på så sätt att skada uppkommit. För att 
Region Jönköpings län ska kunna ta tillvara sin rätt och få ersättning för den skada 
som regionen kan ha lidit genom ett sådana otillåtna upplägg, måste  
Region Jönköpings län själv agera genom att kontakta de inblandade parterna. 
 
En sak som behöver utredas vilken skada regionen, som följd av de bötfällda 
överträdelserna, lidit under den period som överträdelserna pågick. För att utredda 
detta erbjuds extern hjälp. I förlängningen kan detta också innebära att regionen 
kan behöva vidta rättsliga åtgärder mot dessa aktörer. Aktörerna är belägna i hela 
Europa och Region Jönköpings län är i sådant fall i behov av extern specialiserad 
juridisk hjälp för att hantera dessa komplicerade tvister och kontakter.  

Handlingsförslag  
Därför föreslås regionstyrelsen ge regiondirektören i uppdrag att ingå avtal med 
ett inom området specialiserat juridiskt ombud. Hausfeld & Co LLP (“Hausfeld”) 
är en brittisk advokatbyrå som samarbetar med den svenska advokatfirman Vinge 
KB.  
 
Hausfeld har erbjudit Region Jönköpings län en möjlighet att driva en process 
med syfte att erhålla skadestånd från läkemedelsföretag till följd av 
överdebiteringen. Region Stockholm, Region Skåne, Region Östergötland och 
Västra Götalandsregionen har ingått avtal med den brittiska advokatbyrån.  
 
Samtliga övriga regioner i Sverige har givits möjlighet att delta i processen. 
Processen är en grupptalan där flera käranden agerar gemensamt och regioner som 
vill ansluta sig kan anlita advokatbyrån på samma villkor som de regioner som 
redan ingår i processen. 

Ersättning 
Det föreslagna upplägget innebär att anlitat ombud får betalt under förutsättning 
att ersättning erhålles från leverantörer, varvid en procentandel av ersättningen 
betalas till ombudet. Region Jönköpings län ska enligt arvodesmodellen alltså inte 
betala någon ersättning till ombudet för nedlagt arbete eller utlägg om regionen 
inte får ersättning från läkemedelsbolagen Andra regioner har valt att anlita 
advokatfirman under liknande villkor.  
Det kan noteras att betalningsmodellen avviker från den som Sveriges 
advokatsamfund normalt rekommenderar för ersättning till ombud.   
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Regionerna får inga fakturor från ombudet under ärendets gång. Ombudet hanterar 
alla utlägg, såsom exempelvis arvode för de ekonomer som gör beräkningar om 
skadan omfattning. 

Upphandling 
Avtal med juridiskt ombud kan ingås utan tillämpning av lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling med stöd av undantaget för vissa juridiska tjänster i 
samband med rättsliga förfaranden.  
 
Det bör här uppmärksammas att Region Jönköpings län har ramavtal om juridiska 
tjänster, innefattande konkurrensrätt, med andra advokatbyråer. Detta behöver 
hanteras i samråd med upphandlade leverantörer så att vi inte inräknar på 
befintliga leverantörers avtalade rätt.  

Kostnader  
Förslaget medför inte inledningsvis några direkta kostnader för Region 
Jönköpings län. Eventuella kostnader för ombud och försäkringar med anledning 
av tvisten bedöms kunna betalas med delar av det ekonomiska utfallet i tvisterna.  
 
Detta är givetvis förutsättning att arbetet når framgång. Om tvisten går till 
domstol bör påminnas om förlorande part tvingas utge ersättning för motpartens 
rättegångskostnader. Om käranden yrkar höga belopp kommer svarandens 
kostnader stå i proportion till dessa. Kostnader kommer dock att kunna delas med 
övriga kärande.  
Så snart tvisterna avgjorts eller förlikning nåtts ska resultatet rapporteras till 
regionstyrelsen.  
 
Ärendet har beretts av Peter Sundelius, regionjurist och Mårten Lindström, 
överläkare.  

Beslutsunderlag 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, folkhälsa sjukvård, kansliavdelningen 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
Jane Ydman    Mats Bojestig  
Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Aktieägarna i Jönköping Airport AB kallas härmed till en extra bolagsstämma. 

Tid och plats: Tisdagen den 17 maj 2022 kl 08:30, Jönköping Airport, Jönköping.  

Dagordning: 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare vid stämman 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av justerare 
6. Godkännande av dagordning 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
8. Anmälan av styrelse; 
9. Bekräftelse av bolagsordning 
10. Bekräftelse av ägardirektiv för Jönköping Airport AB 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen; 
12. Stämmans avslutande 

Jönköping Airport AB 
 

Maria Hörnsten    Sofie Hagman 
Ordförande    VD 
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Sändlista kallelse till extra bolagsstämma i Jönköping Airport AB  

2022-03-28 

Jönköpings kommun / Diariet 
Region Jönköpings län / Diariet 
Maria Hörnsten 
Rikard Bunnvik 
Thomas Bäuml 
Daniel Tornberg 
Maria Järviken  
Thomas Gustafsson 
Ann-Kristin Göransson 
Per Högberg 
Per Eriksson 
Per-Allan Axén 
Sofie Hagman 
Eva Nilenfjord 
 



 

- Bolagsordning för Jönköping Airport Aktiebolag - 

1 

Bolagsordning för Jönköping Airport AB 

Org. nr 556792-9905 
Fastställd av kommunfullmäktige 2022-04-28 § xx 
Fastställd av regionfullmäktige 2022-04-19 § xx 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Jönköping Airport AB 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län. 
 

§ 3  Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom hel- eller delägda bolag 
bedriva flygplatsverksamhet, utgöra en resurs för samhällsviktig flygtrafik samt bedriva 
logistikverksamhet. Bolaget ska förvalta och utveckla lokaler för flygverksamhet och med 
sådan verksamhet sammanhängande fastigheter och affärslokaler samt med samtliga dessa 
områden förenlig verksamhet. 
 
Bolaget har rätt att förvalta fastigheter ägda av Jönköpings kommun eller annan. 
 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten 
ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.  
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom den kommunala kompetensen och med 
iakttagande av kommunala principer såsom lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprincipen samt på affärsmässig grund där så ryms inom de för kommunen 
tillåtna områdena, svara för driften, förvaltningen och utvecklingen av flygplatsen och 
därigenom tillgodose behovet av flyg som en kommunikations- och transportmöjlighet för 
invånare, näringsliv och besökare. Genom den bedrivna verksamheten avser man bidra till 
Jönköpings kommuns och Region Jönköpings läns utveckling och tillväxt. 
 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och regionfullmäktige i 
Jönköpings län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
Då enighet är av vikt för beslut av principiell betydelse ska samråd mellan parterna hållas 
under beredningen av ärendena, innan dessa överlämnas till de båda fullmäktige för 
ställningstagande. 
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§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.  
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst tio ledamöter. 
 
Styrelsen utses till hälften vardera av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och 
regionfullmäktige i Jönköpings län för tiden från den årsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige/regionfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige och regionfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en 
ordförande samt en vice ordförande, varvid val till de båda funktionerna alterneras 
varannan mandatperiod mellan de båda fullmäktige. Bolagets presidium utgörs av 
ordförande och vice ordförande. 
 
Styrelsen ska äga rätt att vid behov adjungera ledamöter till styrelsen. 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i 
Jönköpings kommun och regionfullmäktige i Jönköpings län utse en lekmannarevisor 
vardera. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden på årsstämma 
Ägarna företräds på årsstämman av därtill utsedda ombud. 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justerare; 
5. Godkännande av dagordning; 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna; 
10. Val av revisor och revisorssuppleant – när så erfordras; 
11. Anmälan respektive val av styrelse och lekmannarevisorer – vart fjärde år; 
12. Fastställande av ägardirektiv i förekommande fall; 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-

ordningen. 
 

§ 13 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

§ 14 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom 
eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 
 

§ 15 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun, regionstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings 
Rådhus AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter 
på grund av författningsreglerad sekretess. 
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§ 16 Hembud 
Övergår äganderätten till aktie till någon som inte tidigare är ägare i bolaget, har övriga 
aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till 
bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får inte ske 
av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. 
 
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. 
 
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med 
känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken 
lösningsanspråk ska framställas. 
 
Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. 
Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt 
det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska dras in genom nedsättning av 
aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare. 
 
Om aktie har övergått genom försäljning ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För 
inlösen ska inga andra villkor gälla. 
 
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i 
frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom tre (3) månader från 
den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 
 
Lösenbeloppet ska betalas inom två (2) månader från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 

§ 17 Upplösning av bolaget 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till deras 
aktieinnehav. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Jönköpings 
kommun och regionfullmäktige i Jönköpings län. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ägardirektiv – Jönköping Airport AB 
 
Utfärdat av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2022-04-28 och av Regi-
onfullmäktige i Region Jönköpings län 2022-04-19 samt därefter fastställt av Jön-
köping Airport AB:s bolagsstämma 2022-xx-xx 
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1. Jönköpings kommuns och Region Jönköpings läns mo-
tiv för att äga Jönköping Airport AB 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva flygplatsverksamhet och där-
med tillgodose behovet av flyg som en kommunikations- och transportmöjlighet 
för Jönköpings kommuns och Region Jönköpings läns invånare, näringsliv, of-
fentliga verksamheter och besökare. Genom den bedrivna verksamheten avser 
man bidra till Jönköping kommuns och Region Jönköpings läns utveckling och 
tillväxt. 
 
 
Jönköping Airport verkar i en expansiv tillväxtregion. Näringslivet är starkt och 
utvecklas i en positiv riktning och många internationella företag är etablerade i re-
gionen. Tillgången till en närbelägen flygplats är viktigt ur ett logistiskt perspektiv 
och är en viktig lokaliseringsförutsättning för näringslivet. 

2. Bolagets uppdrag 
Bolaget ska bedriva flygplatsverksamhet och vara en bidragande aktör till att 
skapa tillväxt och sysselsättning i Jönköpingsregionen. Bolaget ska även vara en 
resurs för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, i det ligger att fungera som 
beredskaps- och karantänsflygplats. 
 
I uppdraget ingår att utveckla och marknadsföra frakt- samt passagerartrafiken på 
flygplatsen. I bolagets uppdrag ingår också att förvalta de av Jönköpings kommun 
ägda fastigheterna och lokalerna inom flygplatsområdet och utveckla flygplatsmil-
jön. Bolaget ska fortsatt verka för en omställning till fossilfri flygverksamhet. 

3. Allmänt 

3.1 Regelverk och begränsningar 
Bolaget ska i sin verksamhet förhålla sig till två övergripande lagar, dels kommu-
nallagen (2017:725) (KL) och dels aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Det inne-
bär att bolaget har en sammansatt uppgift där det ska råda balans mellan allmän-
nytta (nytta för medborgarna) och affärsmässighet (en strikt företagsekonomisk 
lönsamhet). Ovanstående uppgift skrivs ut i bolagsordningen och utgör ändamålet 
med verksamheten. Bolaget utgör ett instrument för att sköta tilldelade angelägen-
heter och begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal 
verksamhet i den mån inget särskilt är stadgat i lag. Bolaget får således inte be-
driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenligt med de kommunala 
principerna.  
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets för-
hållande till ägarna genom: 

• bolagsordning 
• ägardirektiv  
• aktieägaravtal med övriga aktieägare  
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• av fullmäktige antagna program, planer, visioner och andra styrdokument 
som anges i ägardirektivet. 

3.2 Principer för styrning  
Ägarna ska ha en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Detta innebär bl. a. att 
löpande utvärdera:  

• verksamheten och verksamhetsformen 
• bolagets strategier och mål 
• hur bolagsverksamheten sköts av styrelsen och bolagsledningen 

Jönköpings kommun genom Jönköpings Rådhus AB och Region Jönköpings län 
ska utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av bolaget. Jönköpings Rådhus 
AB och Region Jönköpings län ska kontinuerligt avrapportera till kommun-/regi-
onstyrelsen och kommun/-regionfullmäktige.  

3.3 Ägardirektivets syfte  
Syftet med ägardirektivet är att det dels ska finnas en tydlighet i förhållandet mel-
lan bolaget och ägarna, dels en tydlighet i förhållandet mellan ägarna och deras re-
spektive styrelser och fullmäktige. Bolaget ska vidare med hjälp av ägardirektivet 
ha ett så väl kommunicerat uppdrag som möjligt så att bolaget på ett resurseffek-
tivt sätt och med god kvalitet kan förverkliga uppsatta mål.  

4. Ägarstyrning – ansvarsfördelning  

4.1. Ägaransvar enligt kommunallagen  
I 10 kap. 3-4 §§ KL anges förutsättningarna för att överlämna kommunala angelä-
genheter till ett aktiebolag. Bestämmelserna innebär att den verksamhet som över-
lämnas till bolaget ska falla inom den kommunala kompetensen. För aktiebolag 
gäller följande särskilda krav: 

1. Det av fullmäktige fastställda ändamålet med verksamheten ska anges i 
bolagsordningen liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 
den aktuella verksamheten (syfte och föremålet för verksamheten). 

2. Fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannare-
visor. 

3. Bolagsordningen ska även innehålla föreskrift om att fullmäktige får ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt fattas. 

4. Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal över-
lämnas till privata utförare. 

4.2. Ägarnas uppsikt enligt kommunallagen  
Bolaget står i sin verksamhet under kommun-/regionstyrelsens lagstadgade upp-
siktsplikt enligt 6 kap. 1, 9 och 10 §§ KL. Det innebär att kommun-/regionstyrel-
sen ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som ägs helt eller 
delvis. Denna uppsiktsplikt kan inte delegeras.  
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Kommun-/regionstyrelsen ska dessutom i årliga beslut pröva om den verksamhet 
som bedrivits av respektive bolag under föregående kalenderår har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna och varit förenlig med det av fullmäk-
tige fastställda ändamål med bolagets verksamhet, se 6 kap. 9 § KL. Om kom-
mun-/regionstyrelsen finner att så inte är fallet ska de lämna förslag till respektive 
om nödvändiga åtgärder. 
Underlag för kommun-/regionstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av en bo-
lagsrapport som bolagets VD avlämnar till bolagets styrelse. Kommun-/regionsty-
relsen fattar sedan ett årligt beslut under maj månad, utifrån rapporterna och tjäns-
teskrivelsen. 
Kommun-/regionstyrelsen har rätt att utan hinder av sekretess ta del av bolagens 
handlingar och räkenskaper i den utsträckning det behövs för att dessa ska kunna 
utöva sin uppsiktsplikt över bolagen. Kommun-/regionstyrelsen har även i övrigt 
rätt att – med iakttagande av gällande regler om offentlighet och sekretess – in-
spektera bolaget och dess verksamheter. 

4.3 Bolagsstämmor 
På bolagsstämman utövas aktieägarnas lagstadgade inflytande i bolaget och stäm-
man är därför ett forum för Jönköpings kommun och Region Jönköpings län att 
utöva formell ägarstyrning. Bolagstämman utgör således bolagets högsta beslu-
tande organ. 

4.4 Bolagets styrelse 

Tillsättande 
Styrelseledamöterna i bolaget ska utses i enlighet med bolagsordningen. 

Uppgifter 
Bolagets styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Styrelsen har det operativa ansvaret för bolaget och att verksam-
heten bedrivs i enlighet med vad som har beslutats på årsstämman. Styrelsen ska 
se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande sätt. 
Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till 
andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegatio-
nen kan upprätthållas. 
Styrelsen ska: 

 ha helhetssyn och koncernperspektiv för uppdraget 
 fastställa strategin för bolagets verksamhet uttryckt i affärsplan och budget 
 säkerställa att bolaget ha en effektiv ledning 
 följa upp och kontrollera bolagets förvaltning  
 fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation 
 utfärda skriftliga instruktioner för ekonomisk rapportering 
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 tillse att underställa ägarnas fullmäktige ärenden som enligt ägardirektivet 
ska hänskjutas fullmäktige för godkännande eller ställningstagande 

 tillse att det finns en tillfredsställande intern kontroll 
 årligen lämna en bolagsstyrningsrapport till ägarna 
 utfärda instruktion för VD:s arbete 
 årligen utvärdera VD:s arbete 
 årligen fastställa VD:s lön 
 årligen utfärda en arbetsordning för styrelsens arbete 
 årligen utvärdera styrelsens eget arbete  

 

Ordförandens särskilda uppgifter 
Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att sty-
relsen fullgör sina skyldigheter. 
Styrelsens ordförande ska:  

 efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning 
för styrelsesammanträdet 

 årligen genomföra medarbetarsamtal med VD och tillse att ägarna erhåller 
en avrapportering från detta samtal 

 årligen genomföra löneöversyn för VD efter samråd med ägarna 

Kallelse 
På uppdrag av styrelsens ordförande ska ledamöter kallas till styrelsesammanträde 
i god tid innan sammanträdet. Kallelse inklusive handlingar och protokoll ska för-
utom ägarna även tillställas lekmannarevisorer och vald auktoriserad revisor. Kal-
lelse och övriga handlingar ska i största möjliga utsträckning distribueras digitalt. 

Arvode 
Arvode till styrelse och lekmannarevisorer utgår enligt Jönköpings kommuns ar-
vodesregler.   

Arbetstagarrepresentanter 
Arbetstagares rätt till representation i styrelser för aktiebolag är lagreglerad. Un-
dantag från lagen föreligger i kommunala aktiebolag där styrelsens sammansätt-
ning är beroende av politiska styrkeförhållanden. För att tillgodose arbetstagarnas 
intresse av insyn i och inflytande på företagets verksamhet kan en överenskom-
melse göras med arbetstagarorganisationerna innebärande att arbetstagarrepresen-
tanter utses där de har rätt att delta och yttra sig på styrelsesammanträdena men 
inte i besluten. Samma sekretess som gäller för styrelsen ska då också gälla för ar-
betstagarrepresentanterna. 
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4.5 Verkställande direktör 

Tillsättande  
Bolagets styrelse utser verkställande direktör. Inför tillsättande och entledigande 
av verkställande direktör ska samråd ske med ägarna. Innan rekryteringsprocessen 
påbörjas ska samråd ske med ägarna om kravprofil samt tjänstens utformning, 
villkor och lönespann.  

Uppgifter 
Den verkställande direktören ska på bästa sätt tillvarata bolagets intresse och följa 
den VD-instruktion som styrelsen fastställer. Det innebär att verkställande direk-
tör ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten förverkligas enligt 
bolagsordning, ägardirektiv och styrelsebeslut. 
Verkställande direktör ska: 

 sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
 se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på betryggande 

sätt 
 förse styrelsen med information om bolaget och dess verksamhet samt det 

underlag i övrigt som styrelsen behöver för sitt arbete 
 

4.6 Revision 
Auktoriserad revisor utsedd av bolagsstämman ska i den utsträckning som följer 
av god revisionssed granska räkenskaperna samt styrelsens och VDs förvaltning. 
Revisorn avlämnar en revisionsberättelse till bolagsstämman. 
Lekmannarevisorer i respektive bolag ska utses av kommun-/regionfullmäktige 
och anmälas på bolagsstämman. Lekmannarevisorerna granskar om bolagets verk-
samhet sköts på ett ändamålsenligt och från ett i ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt med tillräcklig intern kontroll. Lekmannarevisorerna avlämnar en 
granskningsrapport till bolagsstämman samt till kommun-/regionfullmäktige. 

5. Kommunalrättsliga principer  
Bolaget bedriver kommunal verksamhet. För sådan verksamhet gäller bland annat 
principer enligt KL såsom lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, förbud 
mot riktat stöd till enskild näringsidkare samt självkostnadsprincipen. Bolaget har 
ett ansvar att efterleva dessa principer om inget annat framgår av lag, vilket också 
följer av Bolagets bolagsordning. För detaljer, se bilaga. 

6. Insyn och ägardialog 

6.1 Information till allmänheten 
Bolaget ska skapa lämpliga förhållanden för återkommande dialog med allmänhe-
ten. Bolaget ska kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt.  
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6.2 Jönköpings kommuns och Region Jönköpings läns insyn i bo-
lagens verksamhet  
Bolaget ska hålla ägarna informerade om sin verksamhet och planerade åtgärder 
av vikt. Ägarna äger rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
detta inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess. 
Bolaget ska till ägarna översända eller publicera följande handlingar:  

• protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma 
• årsbudget och eventuell flerårsplan 
• affärsplan, ekonomiska rapporter, delårsrapport och underlag för koncern-

bokslut 
• bolagsrapport innehållande uppföljning av kontrollplikt, ägardirektiv, 

ägarnas hållbarhetsprogram och intern styrning och kontroll  
• årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport  

Bolaget ska i övrigt lämna de uppgifter och handlingar som ägarna begär.  
Rapportering om personaluppgifter ska på anmodan ske till stadskontoret i Jönkö-
pings kommun. 
Bolagets styrelse ska årligen i årsredovisningen säkerställa att verksamheten be-
drivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen fastställda ändamå-
let och de kommunala befogenheterna. 

6.3 Verksamhet som genom avtal överlämnas från bolagen till pri-
vata utförare 
För det fall verksamhet genom avtal överlåts från bolaget till privata utförare an-
kommer det på bolaget att tillse att allmänheten ges insyn i den överlåtna verk-
samheten i enlighet med program för uppföljning av privata utförare och att följa 
det inom området aktuella regelverket. 
 

6.4 Ägardialog  
Ägarna ska under året ha en kontinuerlig ägardialog med bolaget i specifika ären-
den. I förekommande fall behandlas dessa ärenden av kommun-/regionstyrelsen 
och kommun-/regionfullmäktige. Ägarna ansvarar för att dessa träffar kommer till 
stånd. 
Förslag på agenda för ägardialogerna:  

• reflektioner kring uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv 
• uppföljning av arbete med vision och hållbarhet etc. 
• genomgång av bolagets affärs-/verksamhetsplan 
• omvärlds- och branschanalys inklusive konsekvenser för bolag och ägare  
• aktuella händelser i bolaget och Jönköpings kommun/Region Jönköpings 

län  
• diskussion om bolagets framtida strategiska inriktning  
• aktuella sociala och miljömässiga hållbarhetsutmaningar och satsningar 
• övriga frågor 
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7. Frågor av principiell beskaffenhet  

7.1 Inhämtande av fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda ägarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Till denna beslutskategori 
hör: 

• större investeringar överstigande 20 mnkr; 
• förvärv eller bildande av dotterbolag; 
• förvärv av aktier i annat företag; 
• förvärv av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets 

långsiktiga ekonomi; 
• planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet eller start av 

ny rörelsegren eller nedläggning av befintlig sådan 
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om ett ärende är av sådan art 
att godkännande från ägarnas fullmäktige ska inhämtas ska samråd ske med 
ägarna. 

7.2 Samråd med ägare 
Bolaget ska enligt aktieägaravtalet samråda med ägarna kring ärenden av vikt som 
inte ryms inom området ovan 
 

• Bolagets egna investeringar som överstiger 3 mnkr. 
• Vid tecknande av avtal rörande flygtrafiken som utgör en bedömd risk 

överstigande 2 mnkr för Jönköping Airport.  
• För investeringar i de av Jönköpings kommun ägda fastigheterna och loka-

lerna ska samråd ske med ägarna. 

8. Ekonomiska och miljömässiga mål och riktlinjer 

8.1 God ekonomisk hushållning  
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommu-
nerna och regionerna långsiktigt ska klara av sina samhällsuppdrag med god kva-
litet inom en sund finansiell utveckling. Styrelsen ansvarar för hur bolaget avser 
uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet. 
 
8.1.1 Verksamhetsmål 
Flygplatsen ska vara en viktig funktion för samhällsviktigt flyg och i det upprätt-
hålla funktionen som beredskapsflygplats.  
 
Flygplatsen ska utveckla och marknadsföra frakt- och passagerartrafiken samt an-
nan affärsverksamhet på flygplatsen för att stärka flygplatsens attraktivitet, utbud 
och därmed förbättra ekonomin. 
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Bolaget ska arbeta för en hållbar utveckling. Bolaget ska arbeta proaktivt med 
miljö- och energifrågor samt driva utvecklingen mot fossilfritt flygresande, flyg-
frakt och övrig flygverksamhet. Bolaget ska säkerställa att den miljökoncession 
som finns för flygplatsen efterlevs och uppdateras. 
 
Bolaget ska sörja för att de av myndigheter för driften nödvändiga tillstånd för 
verksamheten erhålls och upprätthålls.  
 
 
8.1.2 Finansiella mål 
 
Bolaget ska på lång sikt förbättra resultatet genom en ökad effektivitet och ökade 
intäkter. Bolaget ska utveckla verksamheten i den takt som ekonomi, säkerhet och 
miljö tillåter. Om bolaget inte kan täcka verksamhetens kostnader med intäkter el-
ler bidrag krävs en kapitaltäckning från ägarna i enlighet med aktieägaravtalet. 
 

8.2 Hållbar utveckling, Agenda 2030  
Agenda 2030 är vägledande för att nå de mänskliga rättigheterna och en hållbar 
region. Bolaget ska följa de hållbarhetsprogram som finns framtagna av Jönkö-
pings kommun och Region Jönköpings län. 

8.3 Övergripande mål 
För den långsiktiga och önskade utvecklingen i Jönköpings kommun har kom-
munfullmäktige antagit en vision för Jönköpings kommun, Vision 2030.  
Därutöver har Region Jönköpings län antagit en regional utvecklingsstrategi 2020-
2035 med en vision att Jönköpings län ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva 
och tillgängliga region. 
 
Bolaget ska verka i båda visionernas riktning. 

9. Tillämpning av övergripande beslut och styrdokument  

9.1. Övergripande  
Bolaget omfattas av program och styrdokument som fastställts av kommunfull-
mäktige. Program och styrdokument finns presenterade på jonkoping.se, under 
Policyer, planer och program, såsom hållbarhetsprogram, personalpolitiskt pro-
gram mm. Därutöver ska bolaget följa Region Jönköpings läns Hållbarhetspro-
gram och dess Regionala Utvecklingsstrategi, rjl.se.  
 
Styrelsen ansvar för hur de av kommun- respektive regionfullmäktige beslutade 
styrdokumenten tillämpas i bolaget för att leva upp till dess intentioner. 
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9.2 VD-avtal 
Vid anställning av VD ska standardanställningsavtal för VD, som tagits fram 
inom kommunkoncernen, tillämpas. Före beslut om eventuellt avsteg från standar-
danställningsavtalet för VD krävs beslut av ägarna.  

9.3 Personalpolitik 
Bolaget ska aktivt medverka till att uppfylla Jönköpings kommuns och Region 
Jönköpings läns personalpolitiska inriktning. Det innebär att bolaget tillsammans 
med ägarna ska eftersträva en enhetlighet inom arbetsgivarpolitiken. Som exem-
pel kan nämnas ledarutveckling, rekrytering samt tillämpning av regelverk gäl-
lande bisysslor, förmånsbilar, resor och representation.  
Bolaget ska vara anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona. Bolaget ska sam-
råda med ägarna inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk 
betydelse.  

Resor och representation 
Bolaget ska följa av kommunfullmäktige antagna regler för möte- och resepolicy 
respektive kommunal representation.  

10. Ekonomi  

10.1 Finansförvaltning  
Bolaget omfattas av kommunfullmäktige fastställda finansföreskrifter med riktlin-
jer för riskhantering. Bolaget ska vara anslutet till Jönköpings Rådhus AB:s finan-
siella koncernkonto och täcker därigenom bolagets likviditetsbehov.  

10.2 Ekonomisk planering och redovisning  
Bolagets ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att den samordnas 
med ägarnas. Bolaget ska medverka i den redovisning som Rådhus AB respektive 
Region Jönköpings län är skyldig att upprätta, samt avlämna ekonomirapporter, 
delårsrapporter och årsredovisning på tider som ägarna beslutar. Bolaget ska årli-
gen under våren redovisa en investeringsplan för de kommande åren. 

10.3 Uppföljning  
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redovisa 
hur verksamheten har bedrivits och utvecklats under det gångna året i förhållande 
till det ändamål som bolagsordningen anger, samt hur måluppfyllelsen har varit 
vad gäller de mål som finns angivna i ägardirektivet. I den årliga bolagsrapporten 
sker uppföljning av kontrollplikt, ägardirektiv, ägarnas hållbarhetsprogram samt 
intern styrning och kontroll.  

10.4 Övrigt  
Bolaget får inte pantsätta aktier eller lämna borgen. 
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11. Samverkan med Jönköpings kommunkoncern och Re-
gion Jönköpings län 
Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa ett helhetstänk inom bolagssfären för att 
motverka suboptimering och samordning ska bland annat ske där vinst kan uppstå 
för Jönköpings kommunkoncern och Region Jönköpings län som helhet.  
Kommunens kompetens och kunskaper inom områden som finans, juridik, HR, 
kommunikation och upphandling ska komma bolaget till del.  

12. Administrativa rutiner  

12.1 Bolagens handlingar  
Bolaget ska hålla sina inkomna och upprättade handlingar förvarade och registre-
rade så att återsökning av handlingarna kan ske enligt 4-5 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) (OSL) Bolaget ska arkivera sina handlingar enligt ar-
kivlagen (1990:782) och kommunens arkivreglemente. Vad som gäller för kom-
munens arkivvård ska också tillämpas av bolaget. Tillsyn över arkivvården utövas 
av kommunens arkivmyndighet (kommunstyrelsen). 

12.2 Utlämnande av allmänna handlingar  
Tryckfrihetsförordningens (1949:105) (TF) regler om rätt att ta del av allmän 
handling hos myndighet gäller även handlingar hos ett bolag där offentlig aktör 
utövar ett bestämmande inflytande. Så är fallet när offentlig ägare äger aktier med 
mer än hälften av alla röster i bolaget eller har rätt att utse eller avsätta mer än 
hälften av ledamöterna i bolagets styrelse enligt 2 kap. § 3 OSL. Ovanstående gäl-
ler dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sek-
retess. 
 
Det är styrelsens skyldighet att tillse att organisationen är anpassad för att uppfylla 
de krav på skyndsam handläggning som uppställs i TF. Bolagsstyrelsen får be-
myndiga verkställande direktören att fatta beslut om utlämnande av allmän hand-
ling. Detta anges lämpligen i VD-instruktionen. 
 
Bolag som genom avtal lämnar över verksamhet till privata utförare ska se till att 
allmänheten får insyn i nämnda verksamhet, om inte hinder häremot föreligger på 
grund av sekretess. 

13. Dataskyddslagstiftning 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller 
i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlighet och likvärdig nivå för skyddet 
av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 
Dataskyddsförordningen lämnar utrymme för medlemsländerna att stifta natio-
nella kompletterande lagar inom vissa av dataskyddsförordningens områden. I 
Sverige heter den nationella regleringen SFS 2018:218 Lag om kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (DSL). DSL är subsidiär i förhål-
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lande till avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning som reglerar be-
handling av personuppgifter. 
Detta innebär att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande 
bestämmelser i andra lagar. Det finns en stor mängs sådana bestämmelser i sektor-
specifika författningar som främst reglerar hur olika myndigheter får behandla 
personuppgifter. 
 
Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen kompletteras också av bestämmel-
ser i SFS 218:219 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning, (DSF). 

Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. 
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Bilaga 1 Aktuella principer och lagparagrafer – urval  
 
Kommunallagen (2017:725)  
2 kap. Kommunala angelägenheter 

Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen  
1 § Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt in-
tresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar. 

Likställighetsprincipen  
3 § Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. 

Självkostnadsprincipen 
6 § Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostna-
derna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Förbud mot riktat stöd till enskild näringsidkare 
8 § Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja nä-
ringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda nä-
ringsidkare får 
lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. 
5 kap. Fullmäktige 

Fullmäktiges uppgifter  
1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen eller regionen, främst 

1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8. folkomröstning i kommunen eller region, och  
9. extra val till fullmäktige.  

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra för-
fattningar. 
3 § Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlin-
jer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.  
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Om privat utförare 
18 c § Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som 
har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 16 §. Med en privat ut-
förare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan 
stiftelse eller förening som avses i 18 b §. Lag (2014:573). 
19 § När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till 
en privat utförare ska kommunen respektive regionen kontrollera och följa upp 
verksamheten. Lag (2014:573). 
19 a § Om en kommun eller en region sluter avtal med en privat utförare, ska 
kommunen respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som 
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Lag 
(2014:573). 
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder  

Styrelsens uppgifter  
1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 
som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska per-
soner som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen 
eller regionen är medlem i. (SFS 2018:569).  

Särskilt om styrelsens uppgifter  
9 § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § 
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ra-
men för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
10 § Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 3–5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i de 
bestämmelserna. 
10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter 

Överlämnande 
1 § Fullmäktige i kommuner eller regioner får, om det inte i lag eller annan för-
fattning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att 
lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en 
enskild individ. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, 
får den lämnas över endast om det finns stöd för det i lag. 
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Kommunala bolag 

Definitioner 
2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller re-
gionen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bo-
lag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller regionen bestäm-
mer tillsammans med någon annan. 

Överlämnande till helägda bolag 
10 kap. 3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln 
av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala be-

fogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsord-
ningen, 

3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt innan de fattas, 

5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare. 
 

Överlämnande till delägda bolag 
4 § Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kom-
munalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som av-
ses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verk-
samhetens art och omständigheterna i övrigt. I delägda kommunala bolag som inte 
omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäk-
tige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt 
de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihets-
förordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

Lekmannarevisorer 
5 § Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige 
utse någon av de revisorer som valts enligt 12 kap. 4 §. 

Privata utförare 
7 § Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som 
har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §. Med en privat ut-
förare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan 
stiftelse eller förening som avses i 6 §. 
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8 § När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till 
en privat utförare, ska kommunen eller regionen kontrollera och följa upp verk-
samheten. 
9 § Om en kommun eller  en region sluter avtal med en privat utförare, ska kom-
munen eller regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möj-
ligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 
11 kap. Ekonomisk förvaltning  

Mål för den ekonomiska förvaltningen  
1 § Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-
het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer som av-
ses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hus-
hållning för kommunen eller regionen. Om kommunen eller regionen har en sådan 
resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta hante-
ringen av den.  

Medelsförvaltningen 
2 § Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på 
god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.  

Budgetens innehåll 
5 § Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Un-
dantag från andra stycket får göras 

1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i an-
språk enligt 14 §, eller 

2. om det finns synnerliga skäl.  
6 § I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare 
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen be-
räknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verk-
samheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan 
för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första 
år. Planen ska innehålla sådana finansiella mål som anges i första stycket. 
7 § Fullmäktige får besluta att inte anvisa några medel till en nämnd. 
Aktiebolagslagen (2005:551)  
7 kap. Bolagsstämma  

Utövande av aktieägares beslutanderätt i bolaget  
1 § Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolags-
stämma.  
8 kap. Bolagets ledning  
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Styrelsens uppgifter  

Huvuduppgifter  
4 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets ange-
lägenheter.  
Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en 
koncern, koncernens ekonomiska situation.  
Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, me-
delsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt.  
Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till 
andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegatio-
nen kan upprätthållas.  

Den verkställande direktörens uppgifter  
29 § Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt sty-
relsens riktlinjer och anvisningar.  
Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åt-
gärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av 
ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan 
väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen så snart 
som möjligt underrättas om åtgärden.  
Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bola-
gets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.  

Generella inskränkningar i ställföreträdares kompetens  
41 § Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget får inte företa en 
rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt 
en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieä-
gare. 
En ställföreträdare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman 
eller något annat bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider 
mot denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen ställföreträ-
dare för bolaget får inte heller följa en anvisning av bolagsstämman eller något an-
nat bolagsorgan, om anvisningen inte gäller därför att den strider mot denna lag, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
2 kap. Lagens tillämpningsområde 
3 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna 
handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos ak-
tiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller 
landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar 
och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter. 
Kommuner och landsting ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om 
de ensamma eller tillsammans 
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1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer 
än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat 
sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen, 

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för 
ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. 
Vid tillämpningen av andra stycket 1–3 ska inflytande som utövas av en juridisk 
person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt som anges 
i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget. 
Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en kommun 
eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, eko-
nomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting tidigare har utö-
vat ett rättsligt bestämmande inflytande. 
Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första–tredje styckena tillämpas 
också på kommunalförbund. 
4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna hand-
lingar, m.m. 

Hantering av allmänna handlingar, m.m. 
1 § En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när 
den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av all-
männa handlingar. Myndigheten ska särskilt se till 

1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som 
krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 

2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 
3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförord-

ningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och 
4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas 

med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva ut-
nyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna 
handlingar.  

En myndighet ska vidare särskilt beakta 

1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar, 
2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, 

om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, 
samt 

3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller 
liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.  

Överföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form i 
vissa fall 
3 § Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en 
upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna 
i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det. 
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Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m. 
4 § I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas till ar-
kivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar, om gallring, 
överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna handlingar samt om 
arkivmyndigheter och deras uppgifter. 

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering 

Registrering av allmänna handlingar 
Registreringsskyldighetens omfattning 

1 § Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprät-
tats hos en myndighet, om inte annat följer av andra–fjärde styckena. 

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptag-
ning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen regi-
streras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra 
myndigheten. 

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls 
ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprät-
tats. 

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighe-
tens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. 

2 § Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå 

1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registre-

ringen, 
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller motta-

gare, och 
4. i korthet vad handlingen rör. 

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det be-
hövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten. 

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m. 
3 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att hand-
lingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte be-
höver registreras enligt 1 §. 

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska tillämpas 
på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle omfatta flerta-
let av handlingarna i registret. 
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Sekretessmarkering 
5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på 
grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att 
en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om hand-
lingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektro-
niska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange 

1. tillämplig sekretessbestämmelse, 
2. datum då anteckningen gjordes, och 
3. den myndighet som har gjort anteckningen. 
 

Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av syn-
nerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en viss 
myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteck-
ningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande. 
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                    2022-03-2409:25:17
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden skapade avtalet och bjöd in Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare, Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:25:33
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:26:17
                    Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:27:01
                    Christer Sjöberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:31:14
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2409:31:58
                    Klas Rydell på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2411:57:16
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:00:23
                    Christer Rube på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:10:09
                    Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2412:10:31
                    Hans Jarstig på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:28:19
                    Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:29:04
                    Maria Engberg på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:35:10
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden tog bort Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2509:38:19
                    Peter Hedfors på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden la till Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2807:26:26
                    Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2807:28:41
                    Ulf Abrahamsson på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:54:32
                    Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:55:43
                    Håkan Sandgren på Samordningsförbundet Södra Vätterbygden signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2809:55:43
                    Alla undertecknare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Klas Rydell (6430720):
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SDO for HÃ¥kan Sandgren (6430748):
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SDO for Christer SjÃ¶berg (6430799):
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SDO for Hans Jarstig (6430816):
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SDO for Christer Rube (6430848):
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SDO for Maria Engberg (6430907):
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SDO for Ulf Abrahamsson (6445241):
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1. Allmänt 


1.1 Parter 
Region Jönköpings Län org. Nr232100-0057, med adress Box 1024, 


55111Jönköping, nedan kallat "Regionen". 


 


SOS Alarm Sverige AB, org. nr 556159-5819 , med postadress Box 19546, 104 


32 Stockholm , nedan kallat "SOS Alarm". 


1.2 Kontaktpersoner 


Region Jönköpings län SOS Alarm 


Anders Sahlsten Inköpsavdelningen Niklas Axelsson KAM vård 


E-post 


anders.sahlsten@rjl.se 


E-post 


Niklas.Axelsson@sosalarm.se  


Telefon Telefon 


Mobiltelefon Mobiltelefon 


 


 


1.3 Bakgrund 
Regionen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) erbjuda en god 


hälso- och sjukvård åt dem vilka är bosatta eller tillfälligt befinner sig inom 


Regionen. En Region får sluta avtal med någon annan om att utföra det uppdrag 


vilket åligger Regionen enligt ovan nämnda lag. 


 


SOS Alarm ägs till lika delar av staten och av SKR Företag AB, ett av 


intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner helägt dotterbolag. SOS 


Alarm ansvarar på uppdrag av staten för mottagandet av nödsamtal på det 


nationella nödnumret 112 och för vidareförmedling av samtalen till rätt 


hjälpresurs, tex. kommunal räddningstjänst, regionernas ambulanssjukvård, statlig 


räddningstjänst etc. 


 


Enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm (”Alarmeringsavtalet”) ska SOS 


Alarm även erbjuda samtliga kommuner och regioner att träffa avtal om en 


fullständig larmbehandling med utökad intervju och utalarmering av hjälpresurser. 


I förhållande till Regioner innebär detta att SOS Alarm, då inkommande ärende 


bedöms som ett sjukvårdsärende, fastställer det medicinska vårdbehovet 


(prioritering) och i förekommande fall larmar och dirigerar 


(dirigering/koordinering) ambulansresurser till den hjälpbehövande. 


 


Det s k Teckal- undantaget i Lag om Offentlig Upphandling (”LOU”) är 


tillämpligt eftersom såväl kontroll som verksamhetskriterierna är uppfyllda. Av 


rättspraxis (C-182/11, C-183/11 och C-340/04) följer att det inte är ett krav att 


Regionen ska äga aktierna direkt i SOS Alarm och att delta i styrelsearbetet för att 
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kontrollkriteriet ska vara uppfyllt. Ägandet kan vara indirekt – såsom genom SKR 


Företag AB – och Regionen kan utöva sin kontroll på annat sätt än genom direkt 


deltagande i styrelsearbetet. Av SOS Alarms bolagsordning framgår att SKR 


Företag AB ska tillsätta hälften av styrelseledamöterna. I arbetsordningen för 


styrelsen anges att styrelsen måste samråda och samordna sin syn med företrädare 


för ägarna i frågor av väsentlig betydelse. Det finns också ett 112-råd, som bl.a. 


består av företrädare för Sveriges kommuner och Regioner och staten. Rådets 


uppgift är att fortlöpande fungera som förslagsställare, rådgivare och 


referensorgan till SOS Alarm i strategiska frågor. SOS Alarms ägarrelaterade 


omsättning uppgår till omkring nittio procent, vilket är tillräckligt enligt 


nuvarande praxis och EUs nya direktiv om offentlig upphandling (2014/24/EU), 


för att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt. 


 


Prioriterings- och dirigeringstjänster syftar till att fullgöra ett gemensamt 


allmännyttigt uppdrag. Regionen har ett ansvar enligt lag och SOS Alarm har ett 


ansvar enligt avtal med staten att fullgöra prioriterings- och dirigeringstjänster. 


Ingen privat part eller leverantör är involverad och avtalet har uteslutande 


tillkommit för att uppnå mål av allmänintresse. Under sådana förhållanden följer 


av EU praxis (jfr C-480/06, C-159/11 och C-159/11) att LOU inte ska tillämpas. 


1.4 Omfattning 
SOS Alarm ska under dygnets alla timmar, året runt ta emot och handlägga 


samtliga inkommande larmsamtal och ambulansbeställningar inom Regionens 


geografiska område och genom intervju bedöma och prioritera vårdbehov samt 


tilldela adekvata resurser eller hänvisa till annan vårdnivå i enlighet med vad som 


anges i detta avtal och i övrigt utföra de arbetsuppgifter som framgår av detta 


avtal ("Uppdraget"). 


1.5 Lokal 
SOS Alarm ska ha en central placerad inom Regionens geografi för att, vid behov, 


möjliggöra samlokalisering med Regionen och andra samverkande 


organisationer/myndigheter. Dirigering av Regionens resurser ska utföras från 


SOS Alarms central inom Regionens geografi. 


1.6 Avtalstid 
Avtalet gäller från och med 2022-01-01 klockan 08:00 till och med 2025-02-01 


kl. 08:00, med möjlighet till en (1) förlängning á 1år. Om Beställaren vill nyttja 


möjligheten till förlängning meddelas detta minst 12 månader innan avtalets 


utgång. 


Beställaren har ensidig möjlighet att förlänga avtalet. 
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1.7 Lagar, tillstånd och certifieringar 
SOS Alarm ska vara väl insatt i och följa de lagar, förordningar, föreskrifter, 


författningar och allmänna råd som gäller för privata vårdgivare så att 


verksamheten ej kommer i konflikt med eller strider mot de krav som från tid till 


annan framgår av gällande regelverk . 


SOS Alarm har vid avtalsstart och förbinder sig att under hela avtalsperioden 


bibehålla nödvändiga tillstånd för att utföra uppdraget. 


SOS Alarm skall vara certifierade mot kvalitetsstandarden ISO 9001och 


miljöstandarden ISO 14001, eller att SOS Alarm kan påvisa likartade interna 


kvalitetssystem. 


 


1.8 Regionens åtagande 
Regionen ska, utan kostnad för SOS Alarm, i den mån det krävs för att möjliggöra 


för SOS Alarm att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet: 


 Hålla SOS Alarm informerat om framtida förändringar inom Regionens 


organisation och övriga förändringar relaterade till Regionen som kan 


påverka SOS Alarms åtaganden; och 


 Internt inom Regionen informera om SOS Alarms ansvar enligt avtalet. 


 


Regionen förbinder sig att fatta beslut och agera i enlighet med detta avtal samt att 


i övrigt ge SOS Alarm de instruktioner och stöd som krävs för uppdragets 


genomförande. För instruktioner, se Styrdokument 


2. SOS Alarms åtagande 


2.1 Allmänt 
SOS Alarm svarar för att uppdraget genomförs fackmannamässigt och i enlighet 


med god sedvänja i branschen. 


 


SOS Alarm åtar sig att, under avtalsperioden, ha den personalbemanning och 


dimensionering av teknik som erfordras för att vid varje tillfälle kunna utföra 


Uppdraget , även i situationer med onormalt hög belastning eller när ordinarie 


teknik är ur funktion. 


 


SOS Alarm åtar sig att ha redundans i sina tekniska system för att säkerställa 


kontinuerlig drift i oförminskad omfattning. Uppdateringar i systemet ska 


genomföras och planeras tillsammans med Regionen. 


 


SOS Alarms centraler i Jönköping och Norrköping ska vara back-up centraler åt 


varandra avseende ambulansdirigering. Vid avbrott eller driftstörning som medför 


förlust av förmåga att larma ut och dirigera ambulanser ska det uppdraget övertas 


av den andra centralen. 


2.2 Avtal med andra parter 


SOS Alarm ska redovisa och inhämta skriftligt godkännande från Regionen kring 


samtliga avtal med andra parter som riskerar att påverka regionens resurser vilket 


skulle kunna vara men inte begränsas till automatiska/kommersiella larm, 


samverkan med försäkringsbolag, samverkan med andra transportutförare. 
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2.3 Uppdrag 
SOS Alarm ska bidra till att möta allmänhetens förväntningar på sjukvård 


vilket i detta avseende är kopplat till att SOS Alarm och dess personal utgör 


"första länken" i ett akut vårdkedjeperspektiv. Den hjälpsökandes medicinska 


och omvårdnadsmässiga behov ska tillgodoses enligt SOS Alarms medicinska 


prioriteringar. 


 


I syfte att få patienten i rätt tid till rätt vårdnivå ska SOS Alarm på ett 


optimalt sätt bedöma, prioritera, positionera, larma, och dirigera resurser samt 


ge akutmedicinsk rådgivning. SOS Alarm ansvarar för att rätt patient 


transporteras av rätt resurs samt att patienter utan ambulansbehov hänvisas 


1177, Regionens sjukresor eller överkopplas till Liggande sjuktransport. De 


resurser som avses är samtliga Regionens enheter, såväl fordon som personal, 


inom ambulanssjukvården, vid såväl normalläge som vid misstänkt eller 


bekräftad särskild händelse. Regionens resurser redovisas i av Regionen 


upprättat styrdokument. 


 


Uppdraget innefattar: 


 


 SOS Alarm ska under dygnets alla timmar året runt ta emot och handlägga 


samtliga inkommande samtal och övriga ärenden angående vård.  


 Handläggning ska ske så att tiden från inkommande larm till 


omhändertagande av patienten blir så kort som möjligt. Medelsvarstider 


för 112 samtalet mäts och redovisas i enlighet med det statliga 


Alarmeringsavtalet. 


 Tid från mottaget samtal till utlarmad resurs ska redovisas regionen. Vid 


uppdrag med prioritet 1A eller motsvarande i framtida medicinska 


beslutsstöd ska målet vara att tiden från mottaget samtal till utlarmad 


ambulans är under 75 sekunder.  


 Göra medicinsk bedömning och prioritera uppdrag enligt SOS Alarms 


medicinska beslutstöd, och utan fördröjning positionera och larma ut 


lämplig resurs/resurser. 


 Vid behov ge viss rådgivning till den hjälpsökande. 


 SOS Alarm ska ha tillgång till sjuksköterskor dygnet runt, året om för 


fortsatt bedömning, prioritering samt rådgivning då patientens tillstånd 


kräver ytterligare medicinsk kompetens enligt SOS-operatörens 


bedömning, vg se Punkt 2.4. 


 Vid varje återkommande kontakt från hjälpsökande ska en ny bedömning 


göras,  hänsyn ska tas till den ökande patientsäkerhetsrisken vid upprepade 


kontakter.  


 Dirigera/koordinera och ge stöd till tilldelad resurs och förmedla 


uppdaterad information. 


 Beakta länets ambulansberedskapsläge samt optimera detsamma utifrån 


befintliga resurser och Regionens Styrdokument. 


 Dokumentera ingående aktiviteter i varje uppdrag/ärende. 
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 SOS Alarm ska kontakta patienter i ”väntrum” för förnyad bedömning 


minst var 30:e minut. 


2.4 Prioritering 
Prioritering skall ske med hänsyn till patientens medicinska behov och med 


avseende på rätt resurs i rätt tid. 


Till grund för prioritering används Socialstyrelsens prioriteringsgrader i 


ambulanssjukvården. 


 


Prioritet 1A,1B: Mycket brådskande ambulansuppdrag 


Uppdrag där patienten bedöms ha akuta livshotande tillstånd. 


 


Prioritet 2A,2B: Brådskande ambulansuppdrag 


Uppdrag där patienten bedöms ha akuta men ej livshotande tillstånd. 


 


Prioritet 3A,3B: Ej brådskande ambulansuppdrag 


Uppdrag där rimlig väntetid inte bedöms påverka patientens medicinska tillstånd 


 


Ovan prioriteringsskala kan förändras i samband med utveckling av nytt 


medicinskt beslutsstöd. 


Regionen ska löpande hållas uppdaterad om detta. Båda parter är överens om 


betydelsen av att utbyta erfarenheter och information som berör vårt samarbete. 


Det innebär bland annat att utveckling av beslutstöd som sker kontinuerligt ska 


kommuniceras med Regionen. Syftet är både att ge förutsättningar till 


förberedelse inför förändringar samt att kunna få viktig återkoppling från 


regionen. Det innebär både lokala och nationella forum. 


 


SOS Alarm ska utföra Uppdraget i enlighet med SOS Alarms s.k. Basmodell. Det 


innebär att SOS Alarm i första hand kommer att använda operatörer (SOS-


operatörer) för prioritering, dock med tillgång till legitimerade sjuksköterskor 


(SOS-sjuksköterskor). Dessa arbetar nationellt i en sammanhållen teknik. De finns 


tillgängliga för medicinska bedömningar när den hjälpsökandes tillstånd kräver 


detta enligt den primära bedömningen, när det finns specifika medicinska tillstånd 


som motiverar detta samt för bedömning och rådgivning i väntan på ambulans. 


 


SOS Alarm ska utföra prioritering enligt regionens lokala anpassningar med stöd 


av SOS Alarms tekniska system. 


 


2.5 Hantering av ärenden 
Samtliga inkommande ärenden som berör Regionen ska oavsett väg in hanteras av 


SOS Alarm med avsikt att säkerställa information, sätta prioritet och dirigera 


ambulans. 


 


SOS Alarm ska kunna hantera flera samtidigt inkommande samtal/larm samt ha 


tekniskt stöd för simultanregistrering så att två eller fler kan arbeta i samma 


händelse och se vad som dokumenteras. 
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SOS Alarms teknik ska direkt kunna identifiera telefonnummer och adress 


tillhörande det inkomna samtalet, samt ha tillgång till A-nummer, i de fall detta är 


möjligt. Båda i syfte att säkerställa möjlighet för återuppringning. 


 


SOS Alarm åtar sig att dokumentera samtliga vårdsamtal och vårdärenden, 


inklusive vårdsamtal som inte leder till uppdrag, i ett säkert och stabilt 


ärendehanteringssystem med hög tillgänglighet. 


Vårdärenden sparas i 10 år i enlighet med gällande lagstiftning.  


 


Ärendeuppgifterna ska, i den mån de finns tillgängliga för SOS Alarm, omfatta 


ärendemottagarens signatur, tidpunkter, patientuppgifter, händelse/symtom, 


prioritet, medicinska råd, insatta resurser, hämtplats, destination och kommun, 


övriga nödvändiga uppgifter, hämtnings- eller avlämningstid vid förbeställning, 


andra åtgärder, historik över ärendets handläggning samt annan information som 


framkommit och bedöms ha betydelse för uppdragets utförande.  


Samtliga åtgärder ska dokumenteras löpande varvid en tidsangivelse på 


sekundnivå samt operatörens signatur ska registreras. 


 


SOS Alarm ska logga samtliga aktiviteter synkroniserat mot aktuell tid för varje 


enskilt ärende och händelse så att det går att söka i efterhand. 


 


Samtalsmottagning av icke akuta transporter ska kunna tas emot på särskilt 


telefonnummer. SOS Alarm ska även tillhandahålla ett webbaserat 


bokningssystem för beställning av planerade transporter. En webbeställning ska 


vara bedömd och besvarad inom 30 minuter. 


 


SOS Alarm skall kunna ta emot akuta samtal från ambulanssjukvårdens personal 


via en prioriterad anknytning. Svarstiden skall i normalfallet inte överstiga 30 


sekunder. 


 


Vid alla typer av uppdrag med mer än en resurs ska SOS Alarm tilldela talgrupp 


enligt Regionens programmeringsunderlag (PU). 


 


Vid  samverkansuppdrag med  sjukvårdsresurser  tillhörande andra  


sjukvårdsorganisationer ska SOS Alarm gruppkombinera denna organisations 


sjukvårdsinsatstalgrupp med regionens sjukvårdsinsatstalgrupp under 


förutsättning att denna sjukvårdsorganisation använder talgrupper i Rakel samt att 


SOS Alarm har tilldelats talrättigheter av denna organisation. 


 


Om SOS Alarm kan förutse att uppdraget kräver samverkan med annan 


myndighet, motsvarande (ex. räddningstjänst), ska även en samverkanstalgrupp 


anvisas. 


 


SOS Alarm skall även kunna styra vilka talgrupper som skall användas då 


ordinarie rutiner inte är lämpliga och eller vid driftstörning. Var god se 


Styrdokument. 


SOS Alarm åtar sig att hantera vårdärenden i enlighet med Styrdokument 


framtaget av Regionen. 
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SOS Alarm tillhandahåller separata ingående telefonlinjer för: 


 Icke brådskande ambulansbeställning 


 Inkommande samtal från ambulanspersonal  


 Inkommande samtal från TiB/ACIB 


 


 


Vårdärende*: 


Ett vårdärende i SOS Alarms statistik är ett ärende kategoriserat som ärendetyp 


”Vård” oavsett om det finns en resurs knuten till ärendet eller ej. Vårdärendet kan 


skapas genom mottagning av en vårdbegäran (via 112, webbeställning, 


ambulansbeställning mfl) eller genom utlarmning av flera resurser tillhörande en 


händelse. Även ett passningsuppdrag genererar ett vårdärende, men kan väljas 


bort vid uttagande av statistik.  


Ärenden kopplas mot respektive region genom registreringen av kommun 


alternativt den valda resursens stationstillhörighet. Vårdärenden skapade som 


”test” och ”demo” eller där kommun inte registrerats återfinns inte i statistiken till 


Regionen.  


 


Ambulansuppdrag*: 


Ett vårdärende där en resurs finns knuten oavsett resurskategori. För att 


ambulansuppdraget skall återfinnas i Regionens statistik ska resursen ha kvitterat 


uppdraget. Ambulansuppdragen kopplas mot respektive region genom den valda 


resursens stationstillhörighet. 


 


Händelse*: 


En händelse kan generera flera vårdärenden och ambulansuppdrag. 


 


Hänvisningar*: 


Hänvisningar benämns som ”patientstyrningar” i SOS Alarms statistik. En 


patientstyrning ska göras i ärendet när vårdmottagaren eller sjuksköterskan 


bedömt att inget ambulansbehov föreligger enligt SOS Alarms beslutsstöd. 


Vårdärendet indexeras till ”Patientstyrning”. 


 


*Benämningar beskriver definitioner och/eller arbetssätt aktuella vid 


avtalstecknande. Dessa kan komma att förändras under avtalstiden men ger inte 


upphov till avtalsbrott eller är grund för omförhandling, dock skall ändringar 


informeras till och godkännas av Regionen. 


2.6 Utalarmering 
SOS Alarm åtar sig att ombesörja utalarmering av ambulanssjukvårdens resurser 


via nuvarande  Rakelsystem. Som reservutalarmeringssätt ska SOS Alarm utan 


fördröjning ombesörja utalarmering till av Regionen anvisat reservsystem, var god 


se Styrdokument. 


 


SOS Alarm har ett övergripande ansvar att dirigera Regionens resurser så optimalt 


som möjligt i länet. Det innebär att ambulanser skall dirigeras till områden i länet 


där det finns behov att upprätthålla beredskap. SOS Alarm har ett långt gående 


ansvar att dirigera så att Regionens uppsatta mål för tid från larm till resurs 


framme hos patienten uppnås. 
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SOS Alarm skall kunna larma ut och dirigera flera uppdrag samtidigt, samt vid 


behov larma ut flera enheter samtidigt. 


 


Vid utalarmering av resurs/resurser ska enhetslarm skickas till berörda resursers 


samtliga bärbara Rakelterminaler och i tillämpliga fall tillsammans med 


stationsalarmering. 


 


SOS Alarm ska i syfte att så snabbt som möjligt larma ut resurs vid livshotande 


tillstånd kunna hantera händelsestyrda larm. Det innebär att ärenden med 


definierade larmorsaker ska larmas ut så fort kommun är identifierad. Hanteringen 


ska ses som ett förberedande larm där all information inte behöver vara tillgänglig 


innan utalarmering.  


Vid uppdrag ska ärendeinformation innehålla; Tilldelat fordon, datum och tid, 


ärendenummer, prioritet på uppdraget, uppdragstyp, uppdragsbeskrivning, 


personuppgifter (då de finns tillgängliga) hämtplatskoordinater (skickas till 


fordonsdatorn att använda för navigering) samt avlämningskoordinater om dessa 


adressuppgifter är kända, övriga larmade enheter samt eventuell talgrupp samt 


dokumentation om aktuellt ärende enligt, vid var tid, överenskommen mall (i 


nuläget SBAR). 


 


Överföring av ärendedata innehållande bl.a. patientuppgifter till 


ambulanssjukvårdens journalsystem sker idag genom sändprofiler i Rakel från 


SOS Alarm till Regionens mottagarsystem Paratus. Det finns möjlighet för 


Regionen att få all relevant ärendedata översänt direkt till ett journalsystem via 


FTP-server. 


 


Vid utalarmering av resurs/resurser ska larminformation skickas som SDS i 


Rakel. Larminformationen ska kunna skilja mellan olika Rakelterminaler 


tillhörande samma resurs, s.k. olika sändprofiler. Innehållet i dessa SDS ska alltid 


följa det som Regionen och SOS Alarm har överenskommit om. SOS Alarm 


ansvarar för att sända ärendeuppdatering då ny eller ytterligare information 


framkommit eller dokumenterats i ärendet. 


SOS Alarm åtar sig att ha teknik som vid utalarmering bekräftar för operatör om 


larminformation kommit fram till larmade Rakelterminaler. Denna profil kan vara 


individuell för de Rakelterminaler som tillhör en resurs. D.v.s. övervakningen ska 


kunna ställas individuellt/Rakelterminal i de fall som en terminal förvaras 


avslagen som reserv. 


 


SOS Alarm åtar sig att ha teknik för att ta emot statusrapporteringar samt ha 


teknik som medger tidsövervakning för manuell kvittering via status i Rakel vid 


utalarmering som även kan loggas för uppföljning av ett enskilt uppdrag i 


efterhand kopplat till ärendenummer. 


 


SOS Alarm får inte använda GPS-positioner från Regionens Rakelterminaler i 


andra syften än de som finns upptagna i avtalet, såvida inte detta skriftligen 
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överenskommits i ett tillägg till detta avtal. 


 


SOS Alarm skall till stöd för dirigeringen använda funktionen beredskapsläge som 


är en del av ResQmap med funktionerna; täckningskarta, beredskapsläge, planera 


passningsuppdrag, grundfunktion, leta lämplig resurs samt följa resurs. 


 


I uppdraget ingår även att SOS Alarm skall, utifrån Styrdokument och medicinska 


larmplaner larma; IVPA, lntensivvårdsambulans/storbil för transport av 


intensivvårdspatienter och kuvöstransporter, Organ- och blodtransporter, 


Transport av läkare och specifik personal, ECMO transporter samt larma 


Tjänsteman i Beredskap och/eller ACIB. Var god se Styrdokument för 


prioriteringsordning av ovan nämnda. Under avtalstiden kan andra typer av 


resurser tillkomma. 


 


SOS Alarm ska kunna hantera dynamisk resurshantering med till exempel 


flaggning” av resurs med särskild kompetens. 


Ambulansdirigent ska bevaka resursläge efter tilldelad prio 1 uppdrag med lång 


framkörningstid för det fall att närmare resurs blir disponibel. 


SOS Alarm åtar sig att följa Styrdokumentet framtaget av Regionen. 


 


2.7 Flyg och helikoptertransporter 
Samtal  från sjukhus/kliniker inom Region Jönköpings län samt från 


sjukhus/kliniker utomläns gällande flyg eller helikopter, skall tas emot av SOS 


och därefter hanteras i enlighet med instruktioner i Styrdokumentet. 


 


2.8 Gränslös dirigering 
Närmsta ambulans skall larmas oavsett stationstillhörighet vid prio 1 uppdrag 


vilket innebär att samtliga ambulanser skall kunna dirigeras gränslöst inom länet. 


Då flera enheter finns lediga att välja på skall dirigeringen ske enligt 


Styrdokumentet.  


 


Ambulanser skall vid behov även kunna utföra uppdrag i angränsande län utifrån 


att Regionen har ett utvecklat samarbete med dessa. I Styrdokumentet finns 


beskrivet vilka angränsande län Regionen har avtal med. Detta innebär att hälso- 


och sjukvårdens resurser i samverkan med andra regioner i högre grad kan komma 


att ses som en helhet. I de fall SOS Alarm inte har avtal om prioritering och 


dirigering med angränsande regions görs förfrågan via respektive regions 


larmcentral 


2.9 Katastrofmedicinsk beredskap 
SOS Alarm har en central roll i den katastrofmedicinska beredskapen 


Leverantören skall larma tjänsteman i beredskap (TIB) samt ACIB om funktionen 


finns, enligt anvisningar i Styrdokumentet. 


 


Centralen skall vara placerad i Jönköping respektive Norrköping för att 
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möjliggöra samlokalisering med Regionen och andra samverkande 


organisationer/myndigheter vid behov. Lokal ledning på SOS centralerna arbetar i 


den egna verksamhetens krisledning, men samverkar med Regionen och ev. andra 


organisationer. 


 


2.10 Utveckling och kvalitetsarbete 
Regionen har en hög ambition för den medicinska kvalitén och patientsäkerheten. 


SOS Alarm åtar sig att vara behjälplig och aktivt samverka i dessa områden. 


Bland annat ställer det krav på att SOS Alarm deltar vid utveckling av 


vårdkedjor/vårdprogram genom att bistå med den information som efterfrågas 


(inom ramen för gällande lagstiftning) 


 


Enligt gällande lagstiftning avseende ledningssystem för kvalitet och 


patientsäkerhet i hälso och sjukvården samt anmälningsskyldighet enligt Lex 


Maria åtar sig SOS Alarm att ha rutiner för avvikelsehantering.  


En avvikelse från Regionen skall besvaras av SOS Alarm inom 6 veckor och 


meddelande skall lämnas om tidsfönstret ej kan uppnås. En avvikelse ska alltid 


kunna följas upp och analyseras. SOS Alarm ska arbeta i Regionens 


avvikelsehanteringssystem Synergi.  


 


SOS Alarm åtar sig att snarast möjligt informera Regionen om Lex Maria 


ärenden, avvikelser som kan leda till en Lex Maria eller ett ärende inkomna från 


Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som berör Regionen. 


Omvänt gäller samma ansvar som nämns ovan för Regionen, att informera och 


hantera avvikelsearbetet mot SOS Alarm. 


 


SOS Alarm skall lämna information som begärs av Regionen samt medverka vid 


enskilda patientnämndsärenden (inom ramen för gällande lagstiftning) 
 


SOS Alarm ska fyra gånger per år genomföra samtalsavlyssning och analys av 


larmsamtal tillsammans med Regionen i gemensamma möten. Syftet med dessa 


analyser är att öka och/eller befästa en god kvalité och i 


kompetensutvecklingssyfte följa operatörernas fördelning av prioritet och andel 


hänvisningar i samband med 112 samtal.  


 


2.11 Samarbete med andra organisationer 
SOS Alarm åtar sig att aktivt verka för att utveckla ett gott samarbete med 


myndigheter och organisationer inom den samlade räddningstjänsten samt med 


instanser som på annat sätt har nära anknytning till ambulanssjukvård och annan 


sjukvård. SOS Alarm förbinder sig att ha god kunskap om och samverka med 


 


 Sjukvårdens organisation inom Regionen. 


 Andra larm- lednings- och upplysningscentralers organisatoriska och 


geografiska ansvarsområden i de fall dessa kommer att etablera samband 


med ambulans- och akutsjukvård (ex. Sveriges radio, 


Giftinformationscentralen). 


 1177 vårdguiden på telefon 
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Samverkan med andra aktörer såsom räddningstjänst, sjöräddning och polis m.fl. 


är en mycket viktig del av arbetet och ska ske enligt fastställda lokala direktiv för 


respektive organisation. 


2.12 Personlarm Blåljus 
SOS Alarm åtar sig att tillhandahålla tjänsten Personlarm blåljus. Personlarm ska 


kunna tas emot från Rakelterminal tillhörande Regionen enligt särskild 


specifikation. I Region Jönköpings län hanteras kostnaden för personlarm mellan 


SOS Alarm och Regionen.  


 


Vid aktivering av personlarm ska larmande Rakelterminal position presenteras för 


SOS operatören, under förutsättning att Rakelterminalen kan sända sin position 


till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) AVL server . 


Vid aktivering av personlarm ska bakgrundsavlyssning kunna kopplas upp av 


larmande Rakelterminal så att larmoperatören kan höra ev. samtal. 


 


2.13 Hot och våld 
Regionen och SOS Alarm arbetar förebyggande med metoder för att hantera faror 


och följa upp situationer med hot och våld mot sjukvårdspersonalen. SOS Alarm 


ska följa av Regionen utarbetade rutiner vid misstanke om situationer där hot och 


våld kan uppstå, se Styrdokument. SOS Alarm ska utan dröjsmål vidarebefordra 


mottagen information om hot- och våld eller annan riskfylld information till 


samtliga resurser knutna till uppdraget. 


 


SOS Alarm ska även vidarebefordra information om hot- och våld eller annan 


riskfylld information till andra resurser som har uppdrag i närområde men inte är 


knutna till uppdraget. 


 


2.14 IVPA 
Regionen har idag samverkan med länets kommuner avseende IVPA och 


sjukvårdslarm.  


SOS Alarm åtar sig att dygnet runt, året om, enligt de avtal och kriterier som 


Regionen fastställt, larma ut och dirigera de enheter som anges, förutsatt att SOS 


Alarm har avtal med respektive räddningstjänst om utalarmering av IVPA och 


sjukvårdslarm. Se Styrdokument. I de fall SOS Alarm saknar avtal om 


utalarmering med kommunen ska IVPA uppdraget överföras till aktuell 


räddningstjänsts larmcentral. 
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3. SOS Alarms personal 
 


3.1 Allmänt 
 


SOS Alarm förbinder sig att vid utförandet av uppdraget använda sig av personal 


med relevant kompetens i form av utbildning och dokumenterad erfarenhet. 


Personal som tjänstgör som ambulansdirigent ska tjänstgöra minst 40% av heltid i 


den befattningen. 


 


SOS Alarm är ansvarigt för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och 


lagstadgade kostnader för sig och sin personal och har ensamt arbetsgivaransvar 


för personal som utför Uppdraget. 


 


SOS Alarm ska ha tillgång till läkarkompetens som ska inneha det medicinska 


ledningsansvaret för uppdraget. Medicinskt ansvarig läkare hos SOS Alarm ska 


delta i minst ett (1) av regionen påkallat samverkansmöte per termin. Mötes forum 


bestäms i dialog mellan Regionen och SOS Alarm. 


 


SOS Alarm åtar sig att ha minst en befattning kopplad mot Uppdraget som 


hanterar och arbetar med de vårdrelaterade utvecklingsfrågorna, följer upp och 


utvärderar medicinsk kompetens och kvalitet. 


3.2 Utbildning 
 


SOS operatör prioritering 


 


 Utbildad i beslutsstödet 


 God kunskap om Regionens sjukvårdsrådgivning 1177 


 Väl förtrogen med de lagar, förordningar, allmänna råd som gäller för 


hälso- och sjukvården 


 Certifierad operatör i SOS Alarms interna utbildningsprogram 


 Tala flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska 


 Vid behov av högre medicinsk kompetens ska operatör kontakta SOS 


sjuksköterska  


 


SOS operatör dirigering 


 Mycket goda kunskaper i länets geografi 


 Mycket god kunskap om det teknik och utlarmningssystem som används 


 Mycket goda kunskaper om Regionens prehospitala resurser och regionens 


vårdutbud 


 God kännedom om samverkande organisationer och hur dessa kontaktas 


 Väl förtrogen med Regionens katastrofmedicinska plan 


 Mycket goda kunskaper om Regionens Styrdokument 


 Kunskap om TIB/ACIB och dennes uppdrag 


 Tala flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska 


 Certifierad dirigent i SOS Alarms interna utbildningsprogram 
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SOS sjuksköterska 


 Legitimerad sjuksköterska 


 Certifierad i SOS Alarms interna utbildningsprogram 


 Utbildad i beslutsstödet 


 Väl förtrogen med de lagar, förordningar, allmänna råd som gäller för 


hälso- och sjukvården 


 God kännedom om samverkande organisationer och hur dessa kontaktas 


 Tala flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska 


 


SOS Alarm ska aktivt och kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling av sin 


egen personal. 


 


Regionen ska utbilda alternativt tilldela SOS Alarm utbildningsmaterial för att 


tillgodose kunskapskraven gällande de delar som avser Regionen och dess 


struktur, planer och verksamheter enligt ovan punkter. 


 


Regionen har möjlighet att bjuda in SOS Alarms personal att delta vid 


utbildningar och / eller övningar. 


Det ges även möjlighet för SOS Alarms personal att hospitera i 


ambulansverksamheten efter behov och överenskommelse med Regionen. 


 


SOS Alarm ska även erbjuda Regionens personal tillgång till medlyssning efter 


behov och överenskommelse. 


 


SOS Alarm och Regionen tror på ett starkt samarbete för att utveckla de olika 


verksamheterna. Ett led i utveckling kan vara rotationstjänster eller 


kombinationstjänster för sjuksköterskor där arbetstiden fördelas mellan arbete på 


SOS Alarm och arbete i Ambulanssjukvården. Bägge parter ser därför positivt på 


att gemensamt se över möjligheterna till detta under avtalsperioden. 


 


SOS Alarm ska ha en positiv inställning till personalrotation och en fastställd plan 


för att organisera en fungerande personalrotation. 


 


4. Uppföljning 


4.1 Uppföljning av avtal och direktiv 
Parterna har enats om att tillsammans tillsätta följande samverkansgrupper med 


syfte att följa upp och utveckla verksamheten. SOS Alarm och Regionen är 


gemensamt  ansvariga för kallelse till grupperna samt att protokoll upprättas. 


Nedan preciserade deltagare ansvarar för att tillse att övriga lämpliga deltagare 


närvarar. SOS Alarm ansvarar för att till egen kostnad delta på samtliga 


samverkansgrupper enligt nedan. 
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Region Jönköpings län 


Mötestyp Ansvariga Mötesinnehåll 


Avtalsuppföljning  


2 ggr/år 


Verksamhetschef 


Ambulanssjukvården,  


Kam SOS Alarm 


Uppföljning avtal inkl. 


ekonomiskt utfall, 


affärsmässiga frågor, 


övergripande strategiska 


frågor, utvecklingsfrågor 


avseende uppdrag enligt 


avtal. Information om 


utveckling inom den 


egna organisationen.  


Samverkansgrupp 


4 ggr/år 


Verksamhetschef 


Ambulanssjukvården,  


Platschef SOS-centralen 


Jönköping 


Följa upp och utveckla 


larmhanteringsprocessen, 


Styrdokumentet samt 


hantera gemensamma 


avvikelser.  


Samtalsavlyssning/analys 


4 ggr/år 


Områdeschef 


ambulanssjukvården, 


gruppchef SOS Alarm 


Analys av larmsamtal 


 


 


 


SOS Alarm skall ha system för uppföljning och utveckling av tjänster samt 


ansvara för att följa upp och mäta att krav enligt avtal uppfylls. 


 


4.2 Medicinsk/verksamhetsrevision 
Regionen ska, så långt det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, ha rätt till insyn i 


SOS Alarms uppdrag. 


Regionen äger rätt att genomföra medicinska/verksamhetsrelaterade revisioner 


minst en gång per år med syfte att följa upp vårdkvalite och vårdflöden. 


Revisionerna kan utföras utifrån en specifik frågeställning, utifrån flera 


frågeställningar och eller en fördjupad medicinsk revision. 


SOS Alarm ska utan tillkommande ersättning biträda i skälig omfattning vid 


revisionen. 


 


4.3 Uppföljning och analys 
SOS Alarm ansvarar för leverans av standardrapporter till Regionen. Utökade 


rapporter kan beställas av Regionen enligt vid var tid gällande prislista. SOS 


Alarm ska även tillhandahålla statistik- och analysverktyget Qlikview 


uppdragsanalys så att Regionen själv kan ta ut statistik kopplat till 


ambulansuppdrag tillhörande Regionen. SOS Alarm ansvarar för att, i den dagliga 


verksamheten, identifiera och till Regionen förmedla förslag till 


förändringsåtgärder avseende den prehospitala verksamheten. Utifrån inkomna 


avvikelser ska parterna gemensamt arbeta med analyser och förslag till 


förbättringar i respektive verksamhet. 







 AVTAL 18(30) 


 
 


 


Regionen har möjlighet att få data kring ärendet överfört till sina system. 


Överföring av data sker normalt inom 20-45 sekunder efter att data hanterats i 


SOS Alarms system.  


Tjänsten heter Fullinfo och innehåller nödvändig information, d.v.s. data som 


ingår i ett ärende där resurs tillhörande Regionen varit delaktig. Det innefattar 


alltså inte ärenden där det ej funnits behov av ambulans eller sjuktransport. 


Exempel på information är ärendenummer, namn, adress, typ av händelse, 


position, knutna resurser och olika ärenderelaterade tidsstämplar såsom 


skapandetid, avslutad tid samt status som resurser rapporterat in via t. ex. Rakel. 


Även delar ur intervjustödet ingår. 


5. SOS Alarms teknik 


5.1 Rakelterminaler 
Detta avtal omfattar samtliga Rakelterminaler inom Regionen som finns upptagna 


i Regionens operativa kommunikationsplan (OKP). Antalet Rakelterminaler 


(abonnemang) kan förändras under avtalstiden och ska då ingå i avtalet. Antalet 


Rakelterminaler (abonnemang) är dock begränsat till maximalt 250 st för 


Regionen. 


 


Mobiltelefon är reservväg vid driftstörning i Rakel i Regionen. 


5.2 Teknik 
SOS Alarm har redundans i sina tekniska system för att säkerställa kontinuerlig 


drift i oförminskad omfattning. Uppdateringar i systemet ska genomföras och 


planeras tillsammans med Regionen. 


 


SOS Alarms teknik i Rakel är validerad av MSB. SOS Alarm åtar sig att bibehålla 


validering under avtalstiden. 


5.3 Övriga tekniska tjänster och funktioner 
Utveckling och/eller byte av teknisk utrustning inom Regionen (Rakel-utrustning, 


journalsystem, beslutssystem eller dyl.) skall bekostas av Regionen. SOS Alarm 


skall dock utan kostnad vara behjälplig och stödjande vid införande, övergång 


eller uppdatering. 


 


SOS Alarm ska arbeta tillsammans med Regionen för att utveckla och lösa 


gemensamma teknikfrågor. 


5.4 Driftstörningar 
Alla former av driftstörningar eller annan viktig information ska omedelbart och 


oberoende av tid på dygnet med hög prioritet distribueras till TIB alternativt 


ACIB i enligthet med Stydokumentet. 


 


Jourfunktion för SOS Alarms operativa teknik ska finnas tillgänglig dygnet runt. 


 


SOS Alarms kundsupport ska ha en utsedd kontaktperson mot Regionen och 
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centralen i Jönköping respektive Norrköping. 


 


SOS Alarm ska ha tillgång till alternativ larmcentral för stöd vid hög 


arbetsbelastning på egen enhet eller vid extraordinära händelser såsom brand, 


bombhot m.m. 


 


SOS Alarm har teknik för att kunna larma ut enligt larmplan och kan 


kommunicera med Regionens resurser Rakel, SDS, GSM, GPRS, 3G, 4G, fast 


telefoni, Minicall, ISDN, TCP/IP.  


SOS Alarms egna kostnader för att använda tekniken i respektive nät betalas av 


SOS Alarm. 


 


Vid driftstörningar ska rutin för reservdrift och manuell ärendehantering finnas. 


Manuellt förda uppdrag ska snarast läggas in i systemet av SOS Alarm. Det ska gå 


att identifiera att ett ärende är manuellt infört i systemet. 


 


Planerade driftstörningar/driftsavbrott ska planeras i samråd med Regionen 


snarast möjligt i förväg.  


 


Vid eventuella driftstörningar/driftsavbrott ska SOS Alarm medverka i 


felsökning/utredning, i förekommande fall åtgärda, dokumentera och meddela 


Regionen orsaken till felkällan. 


 


6. Tilläggstjänster 
Nedan beskrivna tilläggstjänster, regleras i normalfallet kostnadsmässigt utifrån 


separat prislista. I detta avtal har priset för tjänsterna förhandlats in i totalpriset 


presenterat under punkt 8. 


 


Regionen har under avtalstiden och mot särskild ersättning rätt att avropa 


ytterligare tilläggstjänster som vid varje tidpunkt ingår i SOS Alarms 


tjänsteportfölj. 


 


För samtliga tilläggstjänster (inkl. de tilläggstjänster som ingår i avtalet) gäller 


SOS Alarms vid varje tidpunkt gällande tjänstebeskrivningar och allmänna och 


särskilda villkor. Tjänstebeskrivningar kan överlämnas till Regionen på begäran. 


Tilläggstjänster som ingår i avtalet 


 Uppdragsanalys (QlickView), 3 användare (IVPA ingår)  


 Webbkarta med körtidsisokroner, 3 inloggningar  


 Väntande uppdrag, 1-3 inloggningar 


 Personlarm Blåljus med bakgrundsavlyssning  


 ResQanalyzer 


 SOS.nu mobilapplikation 


 Rast och måltidskoordinering 


 Webbeställning av transporter 
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6.1 Regionens sjuksköterska i SOS Alarms lokaler 
Regionen ska kunna placera en sjuksköterska alternativt en arbetsledare anställda 


av Regionen i SOS Alarms lokaler som stöd till dirigent och prehospital personal. 


SOS Alarm ska tillhandahålla en arbetsplats med standardutrustning för 


larmhantering och ersättningen beskrivs under punkt 8. 


7. Styrdokument 
I den mån det i detta dokument hänvisas till rutiner, anvisningar, larmplaner, 


kriterier eller motsvarande är det dokumentet "Styrdokument" aktuellt per 


avtalsdagen som avses.  


 


Regionen utformar i samråd med SOS Alarm Styrdokumentet som innehåller 


rutiner och instruktioner för hantering av ärenden inom Region Jönköpings län 


samt hur Regionens resurser ska disponeras. Regionen ansvarar för slutgiltigt 


godkännande av styrdokumentet samt att dokumetet publiceras i Regionens 


system för versionshanterade dokument.  


8. Ersättning och prisjustering 
Regionen ska utge ersättning till SOS Alarm för utförande av Uppdraget med de 


belopp och enligt de betalningsvillkor som anges nedan.  


 


Avtalsår 1 (2022-01-01 – 2022-12-31) är samtliga lämnade priser för tjänstens 


utförande fasta. Ersättning för avtalsår 1 är 14,2 Mkr. 


Tilläggskostnad för avtalsår 2, 3 och 4 är 300 tkr/år som ersättning för Regionens 


arbetsplats på SOS Alarms central. 


 


Inför avtalsår 2 (2023-01-01 – 2023-12-31) medges en prisjustering enligt AKI 


SNI Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster, med september 2021 som 


basprismånad. Denna basprismånad kommer att jämföras med september 2022, 


och differensen mellan dessa båda basprismånader kommer att utgöra grund för 


nästa avtalsår. 


Leverantören ska påkalla prisjustering senast 2023-09-30. Inkommer 


Leverantörens begäran om prisjustering senare än 2023-09-30 upphör 


leverantörens rätt till prisjustering för kommande avtalsår enligt avtal.   


Regionen ska godkänna prisjusteringen innan förändrad ersättningsnivå 


genomförs. Motsvarande gäller även för kommande avtalsår. 


Inga ytterligare tilläggskostnader får debiteras utan parternas skriftliga 


överenskommelse. 


 


 


8.1 lngångsvolymer 
Ersättningen i punkt 8 ovan är baserad på antalet inkommande sjukvårdsärenden, 


dvs. ärenden som efter bedömning av SOS-operatör klassas som vårdärende som 


har utförts för Regionens räkning under perioden 2020-01-01- 2020-12-31. 
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Basvolymen under aktuell period var 57 817 vårdärenden. För det fall antalet 


vårdärenden skulle öka med mer än tio (10) procent i förhållande till basåret under 


avtalstiden har SOS Alarm rätt att begära omförhandling. Om parterna inte 


kommer överens vid en sådan förhandling har SOS Alarm rätt till ökad ersättning 


med femtio (50) procent av volymökningen i relation till tidigare ersättning. 


 


SOS Alarm ska, senast den siste februari varje år, skriftligen redovisa antalet 


vårdärenden föregående kalenderår för Regionen. Beräkningen ska avrundas till 


närmaste heltal. SOS Alarm har rätt att fakturera regionen för volymökningar 


enligt föregående punkt baserat på redovisningen med ett engångsbelopp i 


efterskott som ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum för det fall parterna 


inte kan enas vid en förhandling. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens 


(1975:635) bestämmelser. SOS Alarm har inte rätt att ta ut fakturerings och/eller 


expeditionsavgifter. 


Ex: 


1. Antal Vårdärenden har under 2018 ökat med totalt 11 % i jämförelse med 


2016/2017. SOS Alarm har rätt att begära omförhandling och, om parterna 


inte kan komma överens vid sådan förhandling, fakturera Regionen med 


ytterligare 50 % av hela volymökningen i relation till avtalat pris under det 


första avtalsåret som eventuellt har uppräknats med förändringen av AKI 


enligt punkt 14. 


 


2. Antal Vårdärenden fortsätter att öka och den totala ökningen uppgår under 


2019 till totalt 15 % i jämförelse med 2016/2017. SOS Alarm har 


fortfarande rätt att begära omförhandling och, om parterna inte kan 


komma överens vid sådan  förhandling, fakturera Regionen med 


ytterligare 50 % av den ytterligare volymökningen, dvs. 4 %, i relation till 


avtalat pris under det första avtalsåret som eventuellt har uppräknats med 


förändringen av AKI enligt punkt 14. 


 


8.2 Fakturerings- och betalningsvillkor 
SOS Alarm ska fakturera Regionen månadsvis i förskott. Betalning ska ske senast 


trettio (30) dagar efter fakturadatum och fakturering ska i första hand ske genom 


e-faktura. 


Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser. Eventuell 


dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta ska faktureras på separat faktura. SOS Alarm 


har inte rätt att ta ut fakturerings- och/eller expeditionsavgifter. 


All fakturering ska ske genom elektronisk fakturering och Beställaren har följande 


alternativ för e-fakturering: 


E-faktura via PEPPOL 


Region Jönköpings län är ansluten till PEPPOL-nätverket med PEPPOL-


id0007:2321000057. 


E-faktura i Svefakturaformat 


Region Jönköpings län tar emot e-fakturor via vår tjänsteleverantör Pagero. 


Region Jönköpings län: GLN7381000000706 







 AVTAL 22(30) 


 
 


 


(Fakturan ska märkas med ansvarskod XXXX och referens XXXXXX.) 


Faktura som inte uppfyller ovanstående krav kommer att skickas tillbaka till SOS 


Alarm och betalas först när fakturan överensstämmer med ovannämnda krav. 


 


8.3 Överlåtelse av fakturering till annan part 
SOS Alarm äger inte rätt att, i annat fall än som framgår av punkt 9.8 och 9.9 


nedan, överlåta fakturering till annan part utan Regionens uttryckliga och 


skriftliga godkännande. 


9. Allmänna bestämmelser 


9.1 Brister i åtagandet 
När Regionen så begär ska brister i åtagandet åtgärdas av SOS Alarm. Sådant 


arbete ingår i överenskommen ersättning och ska av SOS Alarm utföras utan 


oskäligt dröjsmål. 


9.2 Ansvar och försäkringar 
SOS Alarm har ensamt arbetsgivaransvar för sin personal och är ansvariga för 


avtalsenliga och lagstadgade kostnader som det innebär. 


Skada föranledd av Uppdraget ska omgående meddelas till Regionen av SOS 


Alarm. 


 


SOS Alarm är skyldigt att till betryggande belopp hålla företags- och 


ansvarsförsäkring enligt gängse praxis som täcker skador som har orsakats av 


SOS Alarm. På anmodan ska SOS Alarm tillställa Regionen bevis på 


försäkringsskyddet. 


 


SOS Alarm svarar gentemot Regionen för skador (inkl. för krav som väcks mot 


Regionen) som SOS Alarm och av SOS Alarm anlitad personal orsakat vid 


felaktigt eller bristfällig utförande av Uppdraget. SOS Alarms ansvar är begränsat 


till de fall och i den omfattning som SOS Alarm erhåller ersättning från sitt 


försäkringsbolag, dock med undantag för om skadan orsakats genom uppsåtlig 


handling av SOS Alarm eller om SOS Alarm har vållat skadan genom grov 


vårdslöshet. 


 


För att Regionen ska kunna göra gällande anspråk på ersättning enligt ovan ska 


Regionen skriftligen framställa anspråk senast nittio (90) dagar efter det att 


skadan kommit till Regionens kännedom . I händelse av skadefall ska båda 


parterna aktivt medverka till att minimera skadan. 


 


Utöver vad som anges ovan är SOS Alarm inte ansvarig för skador eller kostnader 


som SOS Alarm vållar Regionen vid utförande av uppdraget. 


 


9.3 Underleverantör 
SOS Alarm har rätt att anlita underleverantör för utförande av viss del av 


Uppdraget. Om SOS Alarm nyttjar underleverantörer svarar SOS Alarm för 


underleverantörens arbete såsom för eget arbete. 
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Anlitar SOS Alarm underleverantör för ovan nämnda tjänster ska SOS Alarm 


upprätta skriftligt avtal mellan sig och underleverantören, vilket utan dröjsmål ska 


kunna uppvisas på begäran av Regionen. Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) skall 


tecknas mellan Regionen och SOS Alarm innan avtalsstart, enligt punkt 9.6. 


 


All kommunikation, rapportering, fakturering m.m. från eventuell underleverantör 


ska ställas till Regionen av SOS Alarm. 


9.4 Ändringar, tillägg och omförhandling 
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig 


handling undertecknad av behöriga företrädare för Regionen och SOS Alarm. 


Om förutsättningarna för avtalet under dess giltighet ändras så att parternas 


rättigheter och skyldigheter med hänsyn till de rådande förutsättningarna, inte 


längre framstår som balanserade, eller inte längre är förenliga med de 


ursprungliga intentionerna med avtalet ska vardera part - med en motsvarande 


förhandlingsskyldighet för motparten - uppta förhandlingar om förändring av 


avtalet . Parterna  är eniga om att  denna  rätt till förhandling ej ersätter eller 


inskränker parts ansvar för förhållanden för vilka den parten svarar. 


9.5 Sekretess 
För SOS Alarm och SOS Alarms personal gäller enligt lag särskilda 


sekretessbestämmelser, bl.a. enligt lag (1981:1104) om verksamheten för vissa 


regionala alarmeringscentraler, Patientsäkerhetslagen (2010:659), och 


Patientdatalagen (2008:355). 


Part förbinder sig att inte röja eller utnyttja andra partens uppgifter, vad det än må 


vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma part 


tillkänna, såvida inte annat följer av lag. 


 


Part ansvarar för att av part anställd eller av part anlitad under- respektive 


medleverantör informeras om och iakttar tystnadsplikt i samma utsträckning som 


part enligt detta avtal, samt skriver på tystnadspliktsförbindelse. Dessa 


förbindelser ska på anmodan kunna uppvisas för motparten. 


Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att avtalet har upphört att gälla, 


oavsett skälen till avtalets upphörande. 


 


9.6 Personuppgiftsbiträdesavtal 
I egenskap av personuppgiftsansvarig har Regionstyrelsen utsett ett 


dataskyddsombud. SOS Alarm är personuppgiftsansvarig för sin behandling av 


personuppgifter. I de fall SOS Alarm ska behandla personuppgifter på uppdrag av 


Regionen utgör SOS Alarm ett personuppgiftsbiträde och ett 


personuppgiftsbiträdesavtal ska således tecknas. 


 


9.7 Förhållningssätt 
SOS Alarm ska löpande och i skälig tid informera Regionen om planerade 


förändringar i SOS Alarms verksamhet, om och i den mån förändringar kan 


komma att påverka SOS Alarms åtagande enligt detta avtal. Regionen ska i sin tur 


löpande och i god tid informera SOS Alarm om planerade förändringar i 
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Regionens verksamhet, om och i den mån förändringar kan komma att påverka 


SOS Alarms åtagande enligt detta avtal. 


 


9.8 Handlingars inbördes ordning 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. 


 


Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 


gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, 


sinsemellan i följande ordning: 


1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal, 


2. Detta avtal med bilagor. 


 


9.9 Överlåtelse av avtal 
Överlåtelse av avtal är normalt inte tillåtet. Överlåtelse kan vara tillåten efter 


Regionens skriftliga godkännande, förutsatt att överlåtelsen sker i enlighet med de 


upphandlingsrättsliga reglerna. 


9.10 Förtida upphörande 
Regionen har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande, eller till den 


dag Regionen anger, om: 


a) det på goda grunder kan antas att SOS Alarm inte kommer att kunna 


fullgöra en väsentlig del av åtagandet enligt detta avtal; 


b) SOS Alarm bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av 


väsentlig betydelse för Regionen samt SOS Alarm inte vidtar rättelse inom 


trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från Regionen. 


c) SOS Alarm försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna 


eller eljest kan befaras vara på obestånd. 


d) En väsentlig förändring sker direkt eller indirekt (t.ex.genom att ägandet 


avseende bolag högre upp i koncernstrukturen förändras) avseende 


ägandet av aktier i SOS Alarm, eller annars det bestämmande inflytandet 


över SOS Alarm förändras direkt eller indirekt, på ett sätt som Regionen 


inte skäligen kan godta, dock med undantag för de förhållanden som anges 


i punkt 9.9. 


 


SOS Alarm har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande eller till 


den dag SOS Alarm anger, om 


a) Regionen är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till SOS 


Alarm inom trettio (30) dagar efter korrekt ställd skriftlig 


betalningspåminnelse från SOS Alarm, eller 


b) Regionen bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av 


väsentlig betydelse för SOS Alarm samt att Regionen inte vidtar rättelse 


inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från SOS Alarm. 


 


Uppsägningen ska i samtliga ovannämnda fall ske skriftligen till motparten med 


angivande av skälen för uppsägningen. 


 







 AVTAL 25(30) 


 
 


 


9.11 Bestämmelsers ogiltighet 
Skulle någon bestämmelse i avtalet, eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte 


innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån ogiltighet av bestämmelse 


eller del av avtalet väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt 


avtalet, ska skälig jämkning i avtalet ske. 


 


9.12 Höjd beredskap och kontinuitet 
Detta Avtal ska även gälla under höjd beredskap och krig. 


 


SOS Alarm ska planera för och redovisa vid avtalstecknande vid behov hur en 


reell förmåga till kontinuitet avseende avtalad leverans säkerställs vid höjd 


beredskap eller andra samhällsstörningar. 


 


Vid avbrott vid centralen i Jönköpings län ska SOS Alarm tillse att drift utförs 


från Norrköpings central. 


 


Under fredstid ska SOS Alarm medverka i Region Jönköpings läns 


beredskapsplanering avseende planering, utbildning och övning. SOS Alarm ska 


vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering, utbildning och övning samt 


inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledigheter för personal samt 


användning av tillgängliga resurser, som är nödvändiga för att SOS Alarm under 


rådande förhållanden ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal. 


 


För personal gäller reglerna om totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt, enligt 


Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 


 


Force majeure-klausulen nedan träder ikraft först när SOS Alarm fullgjort sina 


skyldigheter enligt ovan. 


 


9.13 Befrielsegrunder (Force Majeure) 
SOS Alarm är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt 


detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter utanför SOS 


Alarms kontroll och som förhindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av 


förpliktelsen.  


 


SOS Alarm ska aktivt arbeta för att minska effekterna av hindret. Så snart hindret 


upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.  


 


Såsom befriande omständighet ska anses t ex; myndighetsbeslut, strejk eller annan 


allvarlig arbetskonflikt, eldsvåda eller översvämning i egen anläggning, tekniska 


avbrott över vilka SOS Alarm saknar kontroll, sådana fel och brister i 


nätoperatörernas leverans av tjänster, vilka inte förorsakats av SOS Alarm eller 


annan därmed jämförlig omständighet. 


 


Om SOS Alarm önskar åberopa en befrielsegrund eller att en sådan har upphört, 


ska Regionen utan dröjsmål muntligt underrättas och på SOS Alarms begäran ska 


Regionen skriftligen bekräfta mottagandet av underrättelsen. 
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Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas 


som befrielsegrund. 


9.14 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, ska slutligen 


avgöras av svensk allmän domstol där Regionen svarar i tvistemål med 


tillämpning av svensk rätt.  
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9.15 Underskrifter 
 


__________________________________________________________________ 


Detta avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav parterna tagit varsitt. 


 


 


Datum:_________________ Datum:__________________ 


 


Ort:____________________ Ort:_____________________ 


Region Jönköpings län  SOS Alarm AB 


 


 


Namn:__________________ Namn:___________________ 


 


 


Position:________________ Position:_________________ 
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10 Bilagor 
 


Bilaga 1 Ambulansresurser 
 


Ambulansområde Ambulansnummer 


Norr  


Jönköping 343-7110 Lättvårdsambulans 
 343-9120 
 343-9130 
 343-9140 
 343-9150 
 343-9160 


343-9170 


Habo 343-9810 


Mullsjö 343-9830 


Söder 
 


Värnamo 343-9510 
 343-9520 
 343-9530 


Gislaved 343-9710 
 343-9720 


Vaggeryd 343-9850 


Öster 
 


Eksjö 343-9610 
 343-9630 
 343-0860 (Ledningsfordon) 


Aneby 343-9620 


Vetlanda 343-9410 
 343-9420 


Tranås 343-9310 
 343-9320 


Sävsjö 343-9250 


Nässjö 343-9210 
 343-9220 
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Bilaga 2 Beskrivning teknik 
 


 SOS Alarm kan motta status som ex talbegäran om individsamtal (Call-back 


request) och talbegäran för inställd talgrupp om SOS Alarm har behörighet 


för denna. SOS Alarm ska vid talbegäran för talgrupp kunna utläsa inställd 


talgrupp på statussändande Rakelterminal för att snabbt kunna etablera 


kontakt på inställd talgrupp.  


 SOS Alarm ska i normalfallet besvara i Rakel ”call back request” inom 30 


sekunder. 


 SOS Alarms teknik medger att larmplaner läggs in. Larmplanerna bestäms 


av Regionen. 


 SOS Alarm tillhandahåller TNA (Tactical Number Application, TNA) 


server, så länge som MSB tillåter detta. TNA tjänsten finns att tillgå i 


Rakelnätet, som möjliggör för Regionen att flexibelt nyttja 


funktionsnummer i Rakel. 


 På- och avloggning av TNA-nummer ska kunna göras från egen 


Rakelterminal, så kallad logon och logoff via SDS. Vilka Rakelterminaler som 


ska ha den här möjligheten anges av Regionen  


 SOS Alarms teknik ska kunna motta och tolka inkommande status från 


Regionens resurser. 


 SOS Alarms system är anpassningsbart för att kunna skicka larm/ 


ärendeinformation till Regionens ambulansjournalsystem förutsatt att det 


inte kräver förändring av SOS Alarms nuvarande teknikplattform.  


 SOS Alarm har teknik för att kunna larma ut resurs enligt av Regionen 


framtagen och fastställd larmplan och kunna kommunicera med Regionen 


resurser via Rakel, SDS, GSM, GPRS, 3G, 4G, fast telefoni, Minicall, 


TCP/IP, E-post (LLI). SOS Alarms egna kostnader för att använda tekniken 


i respektive nät betalas av SOS Alarm. 


 SOS Alarm ska tillhandahålla Regionen med telefonnummer för 


Ambulansbeställning. 


 Ambulanspersonal ska i första hand använda sig av Rakel för 


kommunikation med SOS Alarm. 


 SOS Alarm har en teknik som skapar ett unikt ärendenummer för varje 


händelse/uppdrag samt även unikt uppdrags-ID. Om ytterligare resurser 


knyts till samma händelse/uppdrag ska samma ärendenummer användas 


men särskiljas med ”:” och ett löpnummer. Ett exempel kan se ut på detta 


vis 20130918080132(skapandetid):1 och 20130918080132:2.  


 SOS Alarm har teknik som innehåller fullständig loggningsfunktion som 


omfattas av avtalet. Loggarna ska vid behov kunna göras tillgängliga för 


Regionen för gemensam genomgång och vara kopplade till ärendenummer.  







 AVTAL 30(30) 


 
 


 


 SOS Alarm svarar för alla egna kostnader för utgående samtal i de olika 


näten.  


 SOS Alarm ska åt Regionens resurser under pågående uppdrag kunna 


sammankoppla telefonsamtal såväl inom Sverige som inom Norden.  


 SOS Alarm har teknik som möjliggör att larmoperatören kan se/ följa 


Regionens ambulansresurser i realtid. GPS positionen ska kunna hämtas 


från MSB:s AVL-server.  


 SOS Alarm kan se andra landstings ambulans-/sjuktransportresurser som 


SOS Alarm har avtal med. Under förutsättning att dessa levererar sin 


positionering till MSB:s AVL-server.  


 SOS Alarms teknik möjliggör för Regionen att skapa egna statusnummer i 


Rakel. 


SOS Alarms operatörer ska ha tillgång till en teknik som hanterar beredskapsläget 


inom länen, där det framgår om vissa områden under tid saknar 


ambulansberedskap.  
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