
 

  

KALLELSE 1(3) 

   

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2023-01-31 kl. 13:00 

Plats: Sal A, Regionens hus 

  
 
1 Upprop och val av protokollsjusterare  
2 Adjungering  
3 Fastställande av dagordning  
4 Föregående mötesprotokoll  
5 Anmälan  av informationshandlingar RS 2023/1 
6 Anmälan av delegationsbeslut RS 2023/2 
7 Kurser och konferenser  

Informationsärenden och aktuellt 
8 Aktuell information  
9 Intern kontroll 1 - månadsrapport december 

2022 
2022/79 

10 Information om regionstyrelsens 
ansvarsområden 

 

11 Regionstyrelsens arbetssätt under 
mandatperioden 

 

12 Årshjul Regionstyrelsen 2023  

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
13 Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 2022/1409 
14 Ombyggnation av Steriltekniska enheten på 

Ryhov 
2022/2955 

Beslutsärenden för regionstyrelsen 
15 Delegationsordning - Regionstyrelsen 2023-

2026 
2022/3440 

16 Återrapportering av villkorsbeslut 2022 2022/2319 
17 Transportkuvös till barnkliniken Ryhov 2022/3382 
18 Lastmaskin till Tenhults naturbruksgymnasium 2022/3383 
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KALLELSE 2(3) 

  

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2023-01-31 kl. 13:00 
 

 

19 Hyresavtal Gränna vårdcentral och folktandvård 2023/34 
20 Hyresavtal IT-Centrum, Datorgatan 2023/35 
21 Skotare till Stora Segerstad 

naturbruksgymnasium 
2023/42 

22 Valbok RS 2023-2026 2022/2739 
23 Nominering av ledamöter till det regionala 

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna 
gällande programperiod 2021-2027 

2022/2828 

24 Val av ledamot Småland Blekinge Halland 
South Sweden - rapportörsgrupp skog 

 

25 Internat för regionstyrelsen den 7-8 mars 2022/1458 

Övrigt 
26 Övriga frågor  
 
Kallade 
Ordinarie ledamöter 
Rachel De Basso (S) ordförande 
Tommie Ekered (M) 1:e v ordf 
Maria Frisk (KD) 2:e v ordf 
Thomas Gustafsson (S) 
Annelie Borgström (S) 
Per Svenberg (S) 
Pontus Lundgren (M) 
Kerstin Hammar (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Linnéa Nilsson (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Hampus Bergh (SD) 
Joseph Tornell (KD) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
 
Adjungerad 
Mikael Ekvall (V) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Mats Bojestig, hälso- och 
sjukvårdsdirektör 

För kännedom 
Ersättare 
Nena Stamenkovic (S) 
Henrik Tvarnö (S) 
Carina Stende (S) 
Håkan Sandgren (S) 
Gottlieb Granberg (M) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Kristina Carlo (M) 
Pontus Lundgren (BA) 
Sara Wallby (BA) 
Anders Gustafsson (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
Monica Samuelsson (KD) 
Irene Oskarsson (KD) 
Emilie Walfridsson (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
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KALLELSE 3(3) 

  

 

Regionstyrelsen 

Tid: 2023-01-31 kl. 13:00 
 

 

Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör 
Patrick Nzamba, HR-direktör 
Maria Berghem, ekonomidirektör 
Siw Kullberg, kanslidirektör 
Nathalie Bijelic Eriksson, 
nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00-15:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 225 Upprop   
§ 226 Val av protokollsjusterare   
§ 227 Fastställande av dagordning   
§ 228 Föregående mötesprotokoll   
§ 229 Aktuell information   
§ 230 Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 Regionstyrelsen 2022/79  
§ 231 Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 

2022 
2022/175  

§ 232 Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 2022 2022/176  
§ 233 Från årshjulet: Rapport från Personaldelegation och 

Upphandlingsdelegation 
  

§ 234 Rapport från Dataskyddsombud   
§ 235 Motion - Kultur för hälsa 2021/1342  
§ 236 Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast vårdkontakt 

för alla äldre 
2021/2146  

§ 237 Motion - Stärk kompetensen kring Endometrios 2022/831  
§ 238 Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 2022/1146  
§ 239 Aktieägartillskott till RJL tågdepån i Nässjö AB 2021/72  
§ 240 Förändrad organisation och verksamhetsdrift av hälso- och 

sjukvårdens journaldepåer 
2022/2925  

§ 241 Ombyggnation och utrustning – CT-lab i Eksjö 2022/3161  
§ 242 Avskrivning fordringar 2022/3168  
§ 243 Almedalsveckan 2023 2022/2298  
§ 244 Övriga frågor   
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00-15:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjungerade 

Maria Frisk (KD), ordförande 
Marcus Eskdahl (S), 1:e vice ordförande 
Malin Wengholm (M) 2:e vice ordf 
Rune Backlund (C), ers Håkan Sandgren (S) 
Mattias Ingesson (KD) 
Rachel De Basso (S), ers Pernilla Ivarsson (KD) 
Samuel Godrén (SD) 
Per Svenberg (S) 
Jimmy Ekström (L), ers Sara Wallby (BA), §§ 225-229, §§ 231-232, 
§§ 234-239 
Jimmy Ekström (L), § 230, § 233, §§ 240-244 
Sibylla Jämting (MP), ers Carina Stende (S) 
Thomas Bäuml (M)  
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Pontus Lundgren (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Mikael Ekvall (V), ers Emelie Walfridsson (C) 
 
Per Eriksson (C)  
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
 

Ersättare Sara Wallby (BA) § 230, § 233, §§ 240-244 
Mari Hultin (L) 
Dan Sylvebo (-) 
Nena Stamenkovic (S) 
 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör  
Maria Berghem, ekonomidirektör  
Ulrika Strånge, verksamhetscontroller, §234 
Ante Jankovic, sektionschef RU, § 243 
Siv Kullberg, nämndsekreterare 
Lena Strand, facilitator 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00-15:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Per Svenberg 
 
 
 

 Thomas Bäuml  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 225  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas. 

Beslutets antal sidor 
1 

47



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 226  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per Svenberg (S) 
och Thomas Bäuml (M). 

Beslutets antal sidor 
1 

58



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 227  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 

69



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 228  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1 

710



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 229  
 
Aktuell information 
Vid dagens sammanträde ges ingen information.  

Beslutets antal sidor 
1 

811



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 230  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2022/79 
 
Redovisning av ekonomidirektör – se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1 

912



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 231  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
2022 
Diarienummer: RJL 2022/175 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1 

1013



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 232  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 2022 
Diarienummer: RJL 2022/176 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1114



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 233  
 
Från årshjulet: Rapport från Personaldelegation och 
Upphandlingsdelegation 
Diarienummer: RJL Dnr 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner rapporterna från personaldelegationen samt 
upphandlingsdelegationen och lägger den till handlingarna.  

 
Se bildspel från upphandlingsdelegationen. 

Beslutets antal sidor 
1 

1215



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 234  
 
Rapport från Dataskyddsombud 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner rapporten och lägger till handlingarna.  

Sammanfattning  
Redovisning av dataskyddsombud, se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1 

1316



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 235  
 
Motion - Kultur för hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/1342 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen. 

Sammanfattning  
Kristina Nero, Bengt-Ove Eriksson, Elisabeth Töre och Mikael Ekvall, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Kultur för hälsa: 

• att en specifik tjänst inrättas för arbetet med ”Kultur för hälsa” 
• att en tjänst inrättas som koordinator mellan berörd vårdverksamhet 

/patienter/deltagare och kulturterapeuter/konstnärliga utövare. 
 
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. 
Presidiet föreslår nämnden avslå motionen. 
 
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet samt nämnd för 
folkhälsa och sjukvård har getts möjlighet att lämna synpunkter. Nämnderna  
instämmer i förslaget om att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag FS och ANA  
• Motionssvar, reviderat daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2022-10-12 
• Protokollsutdrag presidiet nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2022-09-21 
• Protokollsutdrag nämnd folkhälsa och sjukvård 2022-05-31 
• Motionssvar daterat 2022-05-24 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Motionsunderlag daterat 2022-05-06 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-20 
• Motionsunderlag daterat 2022-04-12 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-02-22 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

• Protokollsutdrag presidiet 2022-02-09 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-08-19 
• Motion Kultur för hälsa 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå 
motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 

1518



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 236  
 
Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast 
vårdkontakt för alla äldre 
Diarienummer: RJL 2021/2146 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Avslå motionen. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Äldresjuksköterskor 
inklusive fast vårdkontakt för äldre att: 

• Region Jönköpings län arbetar för att alla vårdcentraler i länet ska 
erbjuda alla äldre äldresjuksköterska inklusive fast vårdkontakt. 

 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden FS 2022-11-15 
• Motionssvar daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Motionsunderlag, reviderat daterat 2022-10-07 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Motionsunderlag, reviderat daterat 2022-09-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Motionsunderlag daterat 2022-04-19 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-03-29 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-03-15 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-11 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2021-10-28 
• Motion - Äldresjuksköterskor inklusive fast vårdkontakt för alla 

äldre 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.  

1619



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer propositionen föreliggande förslag om avslag mot 
Håkan Nyborgs förslag om bifall. Finner att regionstyrelsen beslutar att 
avslå motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 

1720



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 237  
 
Motion - Stärk kompetensen kring endometrios 
Diarienummer: RJL 2022/831 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Kristina Nero, Bengt-Ove Eriksson och Elisabeth Töre, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen Stärk kompetensen kring Endometrios att: 

• Region Jönköpings län påbörjar ett arbete med att stärka 
kompetensen kring endometrios med syfte att fler med sjukdomen 
skall få rätt vård i tid.  

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

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden FS 2022-11-15 
• Motionssvar daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Motionsunderlag daterat 2022-07-20 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-04-20 
• Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-04-19 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-04-05 
• Motion – Stärk kompetensen kring Endometrios 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
 

Beslutsgång 
 

Beslutet skickas till 
 

1821



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 

1922



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 238  
 
Motion - Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 
Diarienummer: RJL 2022/1146 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Håkan Nyborg Karlsson och Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna 
reserverar si mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Agnetha Lundberg, Samuel Godrén och Håkan Nyborg, 
Sverigedemokraterna föreslår i motionen Fler vårdplatser inom 
rättspsykiatrin att: 

• Regionen påbörjar ett arbete med inriktningen att utöka antalet 
rättspsykiatriska vårdplatser inom vår egen region.  

 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och föreslår att 
den är besvarad. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden FS 2022-11-15 
• Motionssvar daterat 2022-11-08 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-01 
• Motionsunderlag daterat 2022-07-21 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-06-21 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-05-17 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-06-02 
• Motion – Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.  

2023



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Håkan Nyborg 
Karlssons förslag om bifall. Finner att regionstyrelsen föreslår 
regionfullmäktige avslå motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 

2124



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 239  
 
Aktieägartillskott till RJL tågdepån i Nässjö AB 
Diarienummer: RJL 2021/72 

Beslut  
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige  

• Region Jönköpings län tillskjuter ett villkorat aktieägartillskott på 
20 000 000 kronor till RJL tågdepån i Nässjö AB. 

Reservationer 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande, med instämmande av  Håkan Nyborg 
Karlsson och Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna.  

Sammanfattning  
RJL tågdepån i Nässjö AB har ökade räntekostnader som en följd av högre 
ränta och av att driftstarten av tågdepån i Nässjö är framflyttad jämfört med 
ursprunglig plan. För att hantera ovanstående behöver Region Jönköpings 
län tillskjuta ett villkorat aktieägartillskott på 20 000 000 kronor till RJL 
tågdepån i Nässjö AB. Återbetalning av det villkorade aktiekapitalet ska ske 
till Region Jönköpings län när det är möjligt enligt aktiebolagslagen 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar på följande tillägg lydande:  
Med anledning av såväl principen om egenfinansiering av investeringar 
som rådande ränteläge bör regionstyrelsen besluta om att egenfinansiera 
tågdepån istället för att lånefinansiera tågdepån.  
• Att Region Jönköpings Län beslutar om att egenfinansiera tågdepån. 
 • Att regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram de underlag som 
krävs för att RJL ska kunna egenfinansiera tågdepån. 
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Avslag på Malin 
Wengholms (M) yrkande med utgångspunkt för att arbetsutskottet redan gett 
regionledningskontoret uppdraget.  

2225



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Samuel Godrén (SD) instämmer i Malin Wengholms (M) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag om 
ägartillskott.  
 
På ordförandes fråga avslås Malin Wengholms (M) yrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2 

2326



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 240  
 
Förändrad organisation och verksamhetsdrift av hälso- 
och sjukvårdens journaldepåer 
Diarienummer: RJL 2022/2925 

Beslut  
Regionstyrelsen 

• Godkänner organisationsförändring innebärande att organisation och 
verksamhetsdrift av hälso- och sjukvårdens journaldepåer 
(Länssjukhuset Ryhov, Värnamo Sjukhus samt Höglandssjukhuset) 
överförs till regionledningskontorets centrala arkivorganisation samt 

• Att arbetsutskottet löpande ska följa ärendet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har stora depåer av patientjournaler på länets sjukhus 
– Länssjukhuset Ryhov, Värnamo Sjukhus och Höglandssjukhuset.  
Vid översyn och förändringar av verksamhetsorganisationen vid 
regionbildningen kom bland annat sjukhusens stora ”journalarkiv” att 
hamna inom olika verksamhetsområden vilket har gjort att det idag inte 
finns någon sammanhållande arkivorganisation för Region Jönköpings län. 
Förändringen är en del i att skapa en enhetlig arkivorganisation enligt beslut 
i regionstyrelsen 2021-05-11.   

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-12-13 
• Tjänsteskrivelse 2022-10-28 inkl bilagor 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår följande tillägg till beslutet:  

• Att arbetsutskottet löpande ska följa ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att med ovanstående tillägg beslutar regionstyrelsen 
enligt föreliggande förslag.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansliavdelningen, HR, ekonomi 
Medicinsk vård – staben 
Verksamhetsstöd och service - staben 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 241  
 
Ombyggnation och utrustning – CT-lab i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2022/3161 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner inköp av utrustning till en maximal kostnad på 
11 000 000 kronor. 

2. Godkänner ombyggnation till en maximal kostnad på 4 500 000 
kronor. 

Sammanfattning  
CT-verksamheten i Eksjö är idag fördelad över två labb placerade på plan 4. 
Ombyggnad och utbyte av datortomograf (CT) på labb 5 pågår och beräknas 
klart och i drift vecka 14, 2023. Efter driftsättning av labb 5 planeras 
ombyggnad och byte av utrustning på labb 4. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 
• Ritning 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik - staben 
Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 242  
 
Avskrivning fordringar 
Diarienummer: RJL 2022/3168 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner avskrivning av två fordringar på totalt 359 647 kronor. 

Reservationer 
Håkan Nyborg Karlsson och Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har två vårdärenden där fordringarna överstiger 
100 000 kronor. Region Jönköpings läns tidigare upphandlade inkassobolag 
ändrade rutiner i slutet av 2018 för fordringar som saknade svenskt 
personnummer och slutade att hantera dessa. Fordringar som saknade 
svenskt personnummer för 2018 och 2019 behöver därför skrivas av. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar på följande tillägg: 
Vid vård av utländska medborgare är det av stor vikt att kliniken som tar 
emot patienten kontrollerar identitet, i synnerhet vid återkommande besök. 
Väljer man att erbjuda regelbunden vård trots avsaknad av personuppgifter 
ska det ekonomiska ansvaret falla på de kliniker som utfört vården 
 
Jimmy Ekström (L) yrkar avslag på Samuel Godréns yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag och avslår Samuel Godréns (SD) tilläggsyrkande  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 243  
 
Almedalsveckan 2023 
Diarienummer: RJL 2022/2298 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner föreliggande förslag på en länsgemensam satsning under 
Almedalsveckan 2023 

2. Utser regionstyrelsens arbetsutskott att ingå i politisk styrgrupp för 
den länsgemensamma arenan  

Sammanfattning  
Almedalsveckan är Sveriges största demokrativecka som samlar nationella, 
regionala och kommunala representanter tillsammans med näringslivet, 
civilsamhället och Sveriges makthavare. Alla perspektiv kan mötas i samtal, 
debatt, möten och nätverkande. Jönköpings län behöver rikta fokus på för 
länet prioriterade områden utifrån olika perspektiv. En gemensam 
mötesplats i Almedalen innebär goda möjligheter att få tillträde till 
beslutsfattare och opinionsbildare för att driva länets viktiga frågor. 

Beslutsunderlag 
• Presentation vid dagens sammanträde, se bildspel 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-12-1  
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mattias Ingesson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regional utveckling, kansli 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 225-244 

Tid: 2022-12-20 kl. 11:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 244  
 
Avslutning  
Regionstyrelsens sista sammanträde för mandatperioden avslutas med en 
julhälsning från tillträdande ordförande Rachel De Basso (S).  
 
Avgående regionråd Marcus Eskdahl (S) och Malin Wengholm (M) framför 
ett tack till regionstyrelsen och ordföranden för tiden som ledamöter i  
Region Jönköpings län  
 
Avslutningsvis framför ordföranden ett stort tack till samtliga ledamöter, 
ordinarie och ersättare samt tjänstepersoner med att dela ut en julblomma till 
samtliga. 
  
Beslutets antal sidor 
1 
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2023-01-31 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  • RS presidium 2023-01-16 

• Styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige 2022-12-08 
• Styrgrupp för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) 2022-12-02 
 

Inkomna handlingar 
 
 
Inkomna ärenden 
 

• RJL 2023/220 Bolagsstyrningsrapport och uppfyllnad av ägardirektiv år 2023 för TvNo 
Textilservice, inkom 2023-01-19 

 
Inkomna ärenden 2022-11-24 – 2023-01-23 

Utgående skrivelser 
 

 

Regeringsbeslut 
 

• RJL 2022/3451 Regeringsbeslut - Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling N2022/02395, 2022-12-21 

• RJL 2022/3456 Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling N2022/02387, 
2022-12-21 

• RJL 2022/3457 Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:4 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027 inom utgiftsområde 19 
Regional utveckling N2022/02388, 2022-12-21 

• Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende länsstyrelserna Fi2021/02746 m.fl., inkom 2022-12-22 
• RJL 2022/3458 Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:5 Bidrag för 

läkemedelsförmånerna S2022/04810 (delvis), 2022-12-22 
• RJL 2022/3479 Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:11 Prestationsbundna insatser 

för att korta vårdköerna S2022/04810 (delvis), 2022-12-22 
• RJL 2022/3480 Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och 

sjukvård S2022/04810, 2022-12-22 
• RJL 2023/73 Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Tillväxtverket N2022/02414, 

N2022/02446 (delvis), N2022/00576, 2022-12-22 

RJL 2023/1

34



Cirkulär från SKR  

Beslut/Meddelande från SKR 
 

 

Arbetsmiljöverket 
 

 

Övrigt 
 

• RJL 2022/73 Kapitalförvaltningsrapport 2022, 2022-01-18 
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Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Nathalie Bijelic Eriksson 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2023-01-24 
      

           

  
      

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Regionstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2023-01-31 
 

      

 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

      

           

 

    

  

Id Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare 

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
  Ansvarig 

253296 Förordnande av t.f verksamhetschef inom 
verksamhetsområde Medicinsk vård, Region 
Jönköpings län 2022 

Jane Ydman §30/2022 

2022-12-28 Verksamhetsområde Medicinsk vård Jane Ydman 

RJL 2022/493 Förordnande av t.f verksamhetschef inom 
verksamhetsområde Medicinsk vård, Region 
Jönköpings län 2022 

RS 4.2.2 

  Cecilia Dahl 
248753 Beslut om att utse tf regional utvecklingsdirektör 

2022-12-05 - 2022-11-09 
Jane Ydman §32/2022 

2022-12-05 Regionstyrelsen Jane Ydman 

RJL 2022/145 Delegationsbeslut av regiondirektör 2022 RS 4.2.2 

  Lena Strand 
251738 Beslut om att utse tf kommunikationsdirektör 1 

januari - 30 juni 2023 
Jane Ydman §33/2022 

2022-12-19 Regionstyrelsen Jane Ydman 

RJL 2022/145 Delegationsbeslut av regiondirektör 2022 RS 4.2.2 

  Lena Strand 
2022.15580 Anmälan av personuppgiftsincident Sofia Sund §65/2022 

2022-12-09 Integritetsskyddsmyndigheten Sofia Sund 

RJL 2022/3267 Personuppgiftsincident RS 4.6.4 

  Sofia Sund 
2022.15813 Förordnande ny verksamhetschef Håkan Kerrén, 

Bra Liv Gislaved vårdcentral och Anderstorp 
vårdcentralsfilial, 2022-12-12-2025-12-11. 

Charlotta Larsdotter §9/2022 

2022-12-15 Regionledningskontoret Charlotta Larsdotter 

RJL 2022/511 Anmälan om delegationsbeslut för 
verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv 

RSV 4.1.3 

  Camilla Gustafsson 
2022.16249 Tf verksamhetschef kirurgkliniken RJL 2022-12-08-

-2023-03-08. 
Martin Takac §10/2022 

2022-12-07 Verksamhetsområde Kirurgisk vård Martin Takac 
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RJL 2022/345 Anmälan om delegationsbeslut för 
verksamhetsområde Kirurgisk vård 2022 

RSV 4.2.2 

  Lena Ottosson 
2022.16250 Verksamhetschef kvinnokliniken Jönköping 2022-

12-01--2023-09-30. 
Martin Takac §11/2022 

2022-12-07 Verksamhetsområde Kirurgisk vård Martin Takac 

RJL 2022/345 Anmälan om delegationsbeslut för 
verksamhetsområde Kirurgisk vård 2022 

RSV 4.2.2 

  Lena Ottosson 
2022.16343 Delegationsbeslut tagna av regiondirektören, 

förordnande av tf sjukvårdsdirektör Psykiatri, 
rehabilitering och diagnostik 

Jane Ydman §29/2022 

2022-12-20 Regionstyrelsen Jane Ydman 

RJL 2022/2666 Delegationsbeslut förordnande verksamhetschefer 
etc 2023 

RS 4.2.2 

  Pernilla Svensson 
2022.16563 Beslut taget i enlighet med vidaredelegation från 

regiondirektör, förordnande tf verksamhetschef 
röntgen 

Jane Ydman §31/2022 

2022-12-27 Regionstyrelsen Jane Ydman 

RJL 2021/2677 Förordnanden verksamhetschefer och 
sjukvårdsdirektör 2022 

RS 4.2.2 

  Pernilla Svensson 
2023.14 Delegationsbeslut område inköp, december 2022 Carina Mattsson Sandberg 

§1/2023 
2023-01-02  Carina Mattsson Sandberg 

RJL 2022/1300 Vidaredelegationer 2022 Inköp RS 4.4.1 

  Oscar Morales 
2023.190 Delegationslistan juli 2022 Carina Mattsson Sandberg 

§4/2022 
2022-09-07 Regionstyrelsen Carina Mattsson Sandberg 

RJL 2022/1300 Vidaredelegationer 2022 Inköp ANA 4.1.1 

  Oscar Morales 
2023.235 Förordnande av t.f verksamhetschef inom 

verksamhetsområde Medicinsk vård, Region 
Jönköpings län 2023 

Jane Ydman §1/2023 

2023-01-10 Verksamhetsområde Medicinsk vård Jane Ydman 

RJL 2023/86 Förordnande av t.f verksamhetschef inom 
verksamhetsområde Medicinsk vård, Region 
Jönköpings län 2023 

RS 4.2.2 

  Cecilia Dahl 
2023.662 Fullmakt Johan Cederlund §1/2023 

2023-01-17 Visma Financial Solutions AB Johan Cederlund 

RJL 2023/181 Fullmakt RSV 4.1.4 

  Johan Cederlund 
2023.860 Förordnande ny verksamhetschef, Leif Nydén 

Holm, Bra Liv Gnosjö vårdcentral, 2023-01-09-
2026-01-08 samt tf. verksamhetschef Malin 
Hördegård, Bra Liv Råslätt vårdcentral, 2022-08-
24-2023-04-30. 

Charlotta Larsdotter §1/2023 
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2023-01-20 Regionledningskontoret Charlotta Larsdotter 

RJL 2023/198 Anmälan om delegationsbeslut för 
verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv 

RSV 4.2.2 

  Camilla Gustafsson 
2023.1017 Beslut taget i enlighet med vidaredelegation från 

regiondirektör 
Maria Berghem §1/2023 

2023-01-23 Regionstyrelsen Maria Berghem 

RJL 2023/260 Avskrivning av fordringar RS 4.3.1 

  Maria Berghem 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15 

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Regionstyrelsens presidium beslutar om deltagande vid följande kurser och 
konferenser. 
 

• Internationella dagen 2023 den 25 januari i Stockholm alt. digitalt 
- En ledamot från den politiska ledningen och en ledamot från den 
politiska oppositionen ges möjlighet att delta. 
 

• Digital temakväll om klimatanpassning för politiker den 2 februari 
-  Avstår från deltagande. 
 

• Introduktionsdag för representanter i Forum för hållbar regional 
utveckling – Politikerforum den 23 februari i Stockholm 
- De förtroendevalda som väljs till representanter i Politikerforum 
vid regionstyrelsens sammanträde den 31 januari ges möjlighet att 
delta. 
 

• International Forum on Quality and Safety in Healthcare (IHI )i 
Köpenhamn den 15-17 maj 
Regionstyrelsens presidium och presidiet för nämnd för folkhälsa 
och sjukvård ges möjlighet att delta. 

Beslutets antal sidor 
1 

39



 

 
25 januari 2023 kl. 10.00-16.00 

Internationella dagen 2023 
Ett evenemang där du har möjlighet att ta del av aktuella frågor i EU och internationellt som 
berör din kommun och region, diskutera globala och lokala utmaningar och utbyta 
erfarenheter med kollegor. 

• Datum: 25 januari 2023 
• Tid: 10.00 – 16.00 
• Plats: Digitalt eller fysiskt på plats vid konferens Saturnus, Hornsgatan 15 
• Ort: Stockholm 
• Kostnad: 1 300 kronor per person för ett digitalt deltagande eller 1 700 kronor per 

person för ett fysisk deltagande, inklusive lunch och fika. 

Innehåll 
Efter Corona-pandemin drabbades Europa och framförallt Ukraina av nästa kris, ett fullskaligt 
krig som inte bara orsakat ett stort mänskliga lidande, utan gett effekter på bland annat energi, 
ekonomi och säkerhet i hela EU. Tyvärr är inte kriget över än. Återbyggnaden av Ukraina 
kommer kräva stora ekonomiska resurser och kraftiga reformansträngningar när landet ska 
anpassas till EU:s normer och politik. Vi har sett hur redan genomförda reformer för 
decentralisering och regional utveckling har bidragit till en stärkt lokal demokrati och 
motståndskraft i Ukraina. Det är ett arbete som nu måste tas vidare. I återuppbyggandet av 
Ukraina och för att få stabilitet i Europa har det internationella samfundet, EU liksom Sverige 
och svenska kommuner och regioner mycket att tillföra. 

Samtidigt förbereder sig Sverige inför att ta över det roterande ordförandeskapet i Europeiska 
unionens råd våren 2023. Detta och mycket annat kommer att diskuteras på Internationella 
dagen 2023. 

Målgrupp 
Politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner med intresse för EU- och 
internationella frågor. 

 

 

 

Program 

10.00 Inledning 
Dagens moderatorer Matilda Lindberg och Malin Looberger, SKR, inleder dagen. 
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Internationella dagen 2023 öppnas 
SKR:s ordförande Peter Danielsson och Jelena Drenjanin, ordförande för SKR:s beredning för 
EU-frågor. 

En framtida återuppbyggnad av Ukraina 
Vad gör Sverige för att stötta Ukraina nu och framöver? Vilka behov har identifierats för en 
återuppbyggnad? Varför är det viktigt att inkludera lokala nivån i arbetet? Ett samtal om 
svenska prioriteringar, insatser och identifierade behov för en återuppbyggnad av Ukraina 
samt vikten av att inkludera den lokala nivån och fortsatt stödja decentraliseringen i landet. 
Medverkar gör bland andra representanter från det ukrainska kommunförbundet Association 
of Amalgamated Territorial Communities (AATC). 

11.00- 11.15 Paus 

Hot och hat mot förtroendevalda - en utmaning för demokratin 
Att rikta hatretorik och falska nyheter mot regionala och kommunala politiker påverkar den 
lokala demokratin allvarligt. Det framkommer i en rapport från Europarådets kongress för 
kommuner och regioner. Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka skyddet för politiker 
både lokalt och regionalt i Sverige och Europa? Att tillsammans arbeta förebyggande och 
stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet är en förutsättning för att lyckas. Medverkar 
gör bland andra Carola Gunnarsson, SKR:s vice ordförande och UCLG:s talesperson för 
frihet, solidaritet och hot och hat mot förtroendevalda på lokal nivå. 

12.00 - 13.00 Lunch 

13.00 Programmet fortsätter 

Samarbetsmöjligheter i Ukraina 
Många svenska kommuner och regioner vill bistå sina motsvarigheter i Ukraina. Vad finns det 
för samarbetsmöjligheter och vilka är egentligen de rättsliga förutsättningarna för kommuner 
och regioner att bidra inom det internationella utvecklingssamarbetet? En kommun och en 
region delar med sig av sina erfarenheter. Medverkar gör bland annat Helena Linde 
förbundsjurist på SKR och Karin Perérs, Internationell kontaktperson i Falun. 

United for Ukraine - Platform for Partnership 
SALAR International och Lviv institute har tagit fram en plattform för att facillitera 
partnerskap mellan europeiska kommuner och kommuner i Ukraina med fokus på ukrainska 
kommuners aktuella behov och kommande behov i en återuppbyggnad av landet. Hur 
fungerar plattformen, vad innebär partnerskapet och vilket för stöd finns att få för att ingå 
partnerskap? Medverkar gör Magnus Liljeström, senior expert på SALAR International, 
Marta Suprun, Lviv Institute och International cooperation coordinator i projektet Supporting 
Decentralisation in Ukraine (DSP), Svitlana Blinova, Lviv Institute och Component 
coordinator i projektet DSP. 

14.30- 15.00 Paus 
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15.00 Parallella seminarium 

Seminarium 1: Att driva kommunal verksamhet i kris 
I en allt mer turbulent global värld där kriser avlöser varandra med pandemier, förändrat 
säkerhetsläge och energikriser blir frågan om krishantering och civilberedskap allt mer 
aktuell. Hur är det att driva kommunal verksamhet under kris och krig? Medarbetare på SKR 
berättar om SKR:s arbete med krisberedskap och politiker från den lokala nivån i Ukraina 
berättar om utmaningar de ställts inför, hur de hittat lösningar och delar med sig av sina 
erfarenheter. 

Seminarium 2: Sverige är ordförande i EU:s ministerråd under våren, hur påverkas 
kommuner och regioner? 
Sveriges EU-ordförandeskap i ministerrådet kommer att präglas av att det nu pågår ett krig i 
Europa. Kriget har fått säkerhetspolitiska konsekvenser, men även följder för 
energiförsörjningen, ekonomin, flyktingströmmarna, EU:s utvidgningsprocess och arbetet 
med att värna de gemensamma värderingarna och demokratin. Vilka svenska politiska 
utmaningar finns med dagordningen under det svenska ordförandeskapet? Och hur kan 
kommuner och regioner få inblick och ge medskick i de frågor som ligger högt upp på EU:s 
dagordning och som ser ut att ställa särskilda krav på det svenska EU-ordförandeskapet? 

15.45 - 16.00 Summering och avslut 
 

 

 

Medverkande 

• Peter Danielsson, ordförande SKR 
• Jelena Drenjanin, ordförande för SKR:s beredning för EU-frågor 
• Carola Gunnarsson, SKR:s vice ordförande, UCLG:s talesperson för frihet, solidaritet 

och hot och hat mot förtroendevalda på lokal nivå 
• Matilda Lindberg och Malin Looberger, SKR 
• Helena Linde förbundsjurist, SKR 
• Representanter från det ukrainska kommunförbundet Association of Amalgamated 

Territorial Communities (AATC) 
• Karin Perérs, Internationell kontaktperson i Falun 
• Magnus Liljeström, senior expert på SALAR International 
• Marta Suprun, Lviv Institute och International cooperation coordinator i projektet 

Supporting Decentralisation in Ukraine (DSP) 
• Svitlana Blinova, Lviv Institute och Component coordinator i projektet DSP 

Nätverksträff för EU samordnare 
Redan den 24:e januari klockan 13:00- 16:00 träffas nätverket för EU-samordnare i 
kommuner och regioner för ett nätverksmöte back-to-back med Internationella dagen. Då kan 
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du passa på att komma i kontakt med dina kollegor ute i landet och oss som arbetar med EU 
och internationella frågor på SKR. 
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Från: Mellgren Lisbet <Lisbet.Mellgren@skr.se>  
Skickat: den 4 januari 2023 11:11 
Till: Mellgren Lisbet <Lisbet.Mellgren@skr.se>; Ivarsson Ellinor <Ellinor.Ivarsson@skr.se> 
Kopia: Klingensjö Leif <leif.klingensjo@skr.se> 
Ämne: För vidareförmedling till dina politiker - Inbjudan introduktionsdag 
 
Till Regionutvecklingsdirektörerna 
 
Hej! 
 
Den 23 februari kl. 12:00-17:15 planerar vi en introduktionsdag för nytillträdda regionpolitiker med 
ansvar för regional utveckling och som ska representera sin region i Forum för hållbar regional 
utveckling - Politikerforum. Mötet äger rum på Sveriges Kommuner och Regioner, Hornsgatan 20, 
lokal Stora Hörsalen. 
 
Den preliminära agendan ser ut som följer; 
 
12:00                Gemensam lunch, där ledamöterna ges möjlighet att bekanta sig med sina kollegor 
från andra regioner.  
13:00                Fördjupningspass med fokus på framväxten av regioner och innebörden av det 
regionala utvecklingsuppdraget.  
14:00                Erfarenheter från förra mandatperioden. Gemensam diskussion om hur vi på bästa 
sätt använder Politikerforum för dialog med regeringen i olika frågor.  
14:45                Fika 
15:15                Ordinarie förmöte inför Politikerforum (som äger rum dagen efter, den 24 feb) 
17:15                Avslutning med lättare förtäring 
 
Då alla politiska representanter från regionerna ännu inte är utsedda , skulle vi vilja be er att 
vidareförmedla detta datum och information till dem som kommer att representera er region i 
Politikerforum (majoritet och opposition). Så snart vi har den kompletta listan med nya ledamöter 
skickar vi ut en formell inbjudan till introduktionsdagen. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Ellinor Ivarsson 
 
Sakkunnig regional utveckling - besöksnäring, landsbygdspolitik 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad  
________________________________ 
 
Sveriges Kommuner och Regioner  
 
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
Sweden 
+46 8-452 78 44 
+46 706 337844 
www.skr.se 
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Från: Klimatanpassning <klimatanpassning@smhi.se>  
Skickat: den 4 januari 2023 16:02 
Ämne: Inbjudan till digital temakväll om klimatanpassning för politiker – 2 februari 2023 
 
Hej! 
Nedan finns en inbjudan från SMHI till en temakväll om klimatanpassning som riktar sig till 
förtroendevalda.  
Vi önskar att ni vidarebefordrar denna inbjudan till alla era politiker för vidare spridning inom deras 
nätverk.  
  
Digital temakväll om klimatanpassning 
För att öka kunskaperna om klimatanpassning ur ett kommunalt perspektiv bjuder SMHI in dig som 
är förtroendevald i en kommun eller en region, till en digital temakväll. Du får information om 
klimatanpassningens grunder och förutsättningar och det senaste från klimatforskningen. Du får lära 
mer om hur kärnverksamheten kan komma att påverkas av ett förändrat klimat och hur risker kan 
minimeras genom klimatanpassning. Du får även ta del av exempel från genomförda 
anpassningsåtgärder inom olika verksamheter.  
  
När: 2 februari 2023, kl.17.30-20.00  
Var: Digitalt (länk skickas till anmälda) 
  
Mer information och länk till anmälan finns på Temakväll om klimatanpassning för politiker i 
kommuner | SMHI 
  
Vänliga hälsningar 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI 
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Månadsrapport - Regionledning och service dec 2022 
4  0  6    av 10 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Kostnad för 
bemanningsföret. 
(hyrkostnad som 
andel av egna 
personalkostnader) 
 
 
 
 

0,5 % 

 

Målsättningen är att öka 
tillgängligheten genom att 
bemanna upp 1177 Vårdguiden på 
telefon så optimalt som möjligt 
med ordinarie personal vilket inte 
har lyckats fullt ut. Även att 
bemanna kontinuerligt med 
timanställdpersonal har varit svårt. 
Med anledning av detta har 
verksamheten via 
bemanningsbolag anlitat två 
barnmorskor som regelbundet 
arbetar i verksamheten för att öka 
tillgängligheten samt att de ger 
invånarna tillgång till 
barnmorskekompetens vid behov. 

 

Andel 
övertidstimmar i 
förhållande till 
totalt utförd 
arbetstid % 
 
 
 

1,0 % 

 

Målet för andel övertidstimmar 
uppnås av samtliga 
verksamhetsområden inom 
Regionledning och service. I de 
fall enskilda enheter inte når målet 
arbetas det aktivt med 
handlingsplaner för att minska 
antalet övertidstimmar. 
 

 

Personalomsättnin
g (andel externa 
avgångar exkl 
pension) 
 
 

6,8 % 

 
 

Den externa personal-
omsättningen varierar mellan 
verksamhetsområden och 
yrkesgrupper men ligger klart 
högre än målvärdet totalt sett för 
Regionlednings och service. Totalt 
sett har 162 medarbetare slutat 
varav 53 är pensionsavgångar. 
Under samma period har dock 183 
nya medarbetare tillsvidare-
anställts. Under 2023 kommer 
ytterligare fokus riktas mot 
arbetsmiljöarbetet med syfte att 
utveckla och behålla mer 
personal. 
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

Andel 
medarbetarsamtal 

64 % 

 

Medarbetarsamtal ska sedan 
våren 2022 genomföras och 
signeras digitalt i Region 
Jönköpings läns Lärande och 
kompetensportal (LoK). Utfallet av 
mätetalet skiljer sig åt mellan 
verksamheterna utifrån hur väl 
implementeringen av nya 
arbetssätt och systemstödet skett. 
Medarbetarsamtal har enligt 
verksamheterna genomfört under 
året i full omfattning men i flera 
verksamheter har det under delar 
av året skett enligt tidigare modell. 
Samtal som inte genomförts i det 
nya systemstödet kommer inte 
med i beräkningen av mätetalet 
vilket förklarar det låga utfallet. 
Under 2023 förväntas alla samtal 
genomföras med det nya 
systemstödet. 

 

 
 Andel 
heltidsanställda 
 
 
 
 

89 % 
 

 

Region Jönköpings län tillämpar 
heltid som norm vilket innebär att 
medarbetare som vill ha en 
heltidsanställning får det. 
Nyrekryteringar ska också som 
utgångspunkt vara på heltid. 

 

 
 Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 
 
 
 
 

5,7 % 
 

 

Den ackumulerade sjukfrånvaron 
är högre än under föregående år. 
Under januari och februari ökade 
sjukfrånvaron på grund av en ny 
våg av covid för att sedan återgå 
till samma nivå som under 2021. 
Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre 
än var den var före pandemin t ex 
under 2019. Det är fortsatt den 
korta sjukfrånvaron (dag 1-14) 
som ligger på en högre nivå än 
före pandemin medan den långa 
sjukfrånvaron är ganska 
oförändrad. Kvinnor har fortsatt en 
högre sjukfrånvaro än män även 
om skillnaden minskat något 
jämfört med tidigare år. 
Kontinuerligt arbete fortsätter 
tillsammans med chefer, HR och 
AME för att skapa goda 
förutsättningar för hälsofrämjande 
arbetsplatser, tidiga insatser och 
en långsiktigt god arbetsmiljö. 
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

Bemyndiganderam 
regionala 
projektmedel 
 

70 mnkr 
 

 

Ett arbete för ökad 
bemyndiganderam av statliga 
regionala tillväxtmedel har pågått 
under flera års tid. Region 
Jönköpings län har erhållit en 
utökad bemyndiganderam 
succesivt. Inför 2023 utökas 
bemyndiganderamen till 80 
miljoner kronor. Fortsatt mål är 90 
miljoner kronor. 

 

Utnyttjad andel 
bemyndiganderam 

84 % 

 

Bemyndigandet uppnås till 84 % 
vilket är över målvärdet. Detta är 
en följd av hög volym beslutade 
medel under de senaste åren. 
Bemyndigandet möjliggör nya 
beslut i tidigt skede 2023. 

 

Nyttjande av 
anslag 
 

100 % 

 

Anslaget har nyttjats till 100 %. 
Detta är en följd av en ökad volym 
på beslutade medel de senaste 
åren och ett förändrat arbetssätt i 
projekthanteringsteamet som 
möjliggjort en ökad takt på 
utbetalningar. 

 

 Ekonomi i 
balans 

-454 733 tkr

 
Total budgetavvikelse -454,7  
mnkr 
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Regionledning och service
Total budgetavvikelse -454,7  mnkr

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion (+ 22,9 mnkr)
Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av Folkhälsa och sjukvård inklusive Folkhälsoarbetet. (+24,5 mnkr).  Detta delvis 
förklarat av senarelagda projekt och uppdrag. Större negativa avvikelser redovisas för Kansli/Arkiv och Kompetensförsörjning.

IT-centrum (+/- 0 mnkr)
IT-centrum har ingen avvikelse från budget på verksamhetsområdesnivå. Det finns två områden som har större 
budgetavvikelser.
Kostnaderna för Cosmic är lägre än budgeterat. 2018 slöts ett tilläggsavtal mellan Cambio och Kundgrupp Cosmic där Region 
Jönköpings län ingår. Avtalet syftar till att öka takten när det gäller utvecklingen av Cosmic under 2018-2023. Enligt avtalet ska 
kostnaderna faktureras årsvis från Cambio till kunderna inom Kundgrupp Cosmic. Cambio har problem med såväl leveranstakt 
som kvalitet i sina leveranser, vilket innebär att faktureringen inte skett i den takt som var planerat och att kostnaderna är 5 
miljoner kronor lägre än budget.
IT-centrum har behov av att anställa fler medarbetare men det är svårt att rekrytera tillräckligt många medarbetare med tanke 
på det tuffa marknadsläget i IT-branschen. Det för med sig ett större behov av konsulthjälp för att klara av IT-centrums uppdrag. 
Det innebär att lönekostnaderna beräknas bli lägre än budget samtidigt som konsultkostnaderna beräknas bli högre än budget. 
Totalt är kostnaden 6 miljoner kronor högre än budget för 2022.

Verksamhetsstöd och service (-1 mnkr)
Verksamhetsstöd och service har en budgetavvikelse på -1 miljoner kronor för 2022
Två av verksamhetsstöd och service områden har stora negativa budgetavvikelser som beror på att de tagit kostnader av 
engångskaraktär under 2022.
Inköp/Materialförsörjningen har en negativ budgetavvikelse på -9,7 miljoner. Man har under året kasserat utgånget material för 
10 miljoner. En del av detta material har skänkt till Ukraina. Främst är det skyddsutrustning som under pandemin köpts in i stora 
kvantiteter som kasserats.
Regionfastigheter har en negativ budgetavvikelse på -8,0 miljoner. Vilket beror på att man i sitt resultat tagit en stor 
restvärdesavskrivning på 10,2 miljoner kronor för hus 06/25 i Eksjö. Mediakostnaderna är en post som ökat kraftigt under året.
Ett tredje område som har en större negativ avvikelse är Måltid, budgetavvikelse är på -6,2 miljoner kronor. Jämför man med 
motsvarande period föregående år finns en resultatförbättring på 5,4 miljoner kronor. Denna resultatförbättring beror på att de 
åtgärder som hittills gjorts inte dolts av pandemin i lika stor utsträckning som under förgående år. En utgiftspost som går i 
negativ riktning är livsmedelskostnaderna som ökat avsevärt och ger en negativ resultatpåverkan.
Övriga områden inom verksamhetsstöd och service har tillsammans en positiv budgetavvikelse på +22,9 mnkr. Detta beror 
främst på att de volymrelaterade intäkterna är större än budgeterat och att flera områden haft lägre personalkostnader än 
budgeterat. Transport och materialkostnader har under året ökat och påverkar flera av dessa områden.

Centrala anslag (-477mnkr)
Utfall efter december månad -477 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av finansförvaltningen budgetavvikelse 
om -994 mnkr, men där den negativa avvikelsen vägs upp av ett antal positiva avvikelser, se nedan:

Regiongemensamt (RS) +52 mnkr
Vilket främst förklaras av budget ej utfördelad +34 mnkr, överskott 901414 +13,6 mnkr vilket förklaras av överskott från 
statsbidrag för provtagningsersättning samt + 8,6 mnkr för kostnader för inventarier, ej investeringar, byggnader. Från år 2022 
har budget lagts för att täcka dessa kostnader, fram till september 2022 har kostnaderna varit lägre än budget.

Finansförvaltningen budgetavvikelse -994 mnkr.
2022-12-31 redovisas ett finansnetto på minus 591 miljoner kronor. Det är 994 miljoner kronor sämre än budget, där 788 
miljoner kronor avser orealiserade och realiserade förluster och nedskrivningar sämre än periodbudget och orealiserade och 
realiserade vinster och ränteintäkter ligger 206 miljoner sämre än periodbudget.
Avkastning på finansiella tillgångar för tolv månader uppgår till minus 6,90 procent för regionens båda portföljer.

Riktade statsbidrag +43,7 mnkr
Avvikelsen förklaras av extra satsning kvinnors hälsa + 12,8 mnkr. Bidraget som helhet finansierar till stor del redan utlagd 
budget. Kostnader för HPV vacc konteras här.
Avvikelsen förklaras också av ansvaret för uppskjuten vård +26,5 mnkr där det tillkommit en tilläggsöverenskommelse om ca 70 
mnkr för helår 2022 som inte budgeterats. Av den dessa 70 mnkr har 60 mnkr fördelas ut till verksamheten. 
Tilläggsöverenskommelse har även kommit för om ökade vårdplatser om totalt 17 mnkr.
För ansvaren/statsbidragen Jämlik effektiv cancer och Vaccination covid-19 finns budgetunderskott om -0,4 mnkr respektive -
2,9 mnkr. Avvikelsen för Vaccination covid-19 vilket förklaras av eftersläp av ersättning till VC, dvs VC vaccination i dec ersätts i 
jan osv.
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Regiongemensam IT-utveckling -16,2  mnkr
Den negativa avvikelsen avser främst arbete med Raindance clean-break och ekonomi- och budgetsystem, följt av 
central loggfunktion och utveckling av digitala underlag för utomlänsvård. Det balanseras delvis upp av positiva 
avvikelser för E-hälsa utveckling och Inera där utvecklingen inte har kunnat hålla samma takt som planerat bland annat 
på grund av undanträngningseffekter på ITC.

Försäkringsskydd +9,3 mnkr
Avvikelse förklaras främst av att LÖF premien gått ner.

Pensioner och arbetsgivaravgifter budgetavvikelse på -9,4 mnkr.
Avvikelsen förklaras av
Nettokostnadsavvikelse pensioner +45,8 mnkr
Pensionsfinanser -55 mnkr

Avvikelsen inom skatter och generella statsbidrag +421 mnkr
Avvikelsen förklaras av:

• Skatter +299 mnkr 
• Utjämningssystemet & generella statsbidrag +122 mnkr 
• Läkemedelsbidrag -29,9 mnkr. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15 

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 4  
 
Årshjul Regionstyrelsen 2023 
En årsplanering för regionstyrelsen år 2023 har tagits fram, årsplaneringen 
bygger på de ansvarsområden som framgår av reglementet. Under året 
kommer ett antal fördjupningsseminarium inom olika områden att planeras 
in. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2023-01-09        

  

 

  

Årsplanering Regionstyrelsen 2023 
Månad Ämne Notering/föredragande 
Januari/ 
Februari 

• Årshjul/Planering av 
styrelsens arbete under året 
 

• Delegationsordning 
 
 

• Budget och verksamhetsplan 
RS områden; 
- Verksamhetsstöd och 
Service, ITC, 
Regionledningskontoret 
 

• Internkontroll plan för 
innevarande år (januari) 

• Internkontroll uppföljning 
föregående år (februari) 
 

Regiondirektör 
 
 
Kanslidirektör och 
Regiondirektör 
 
Respektive direktör 
 
 
 
 
Verksamhetscontroller 

Mars • Direktiv budget och 
verksamhetsplan 
 

• Regleringsbrev och 
villkorsbrev Regional 
utveckling  
 

• Arbetsmiljö SAM 
 

Ekonomidirektör 
 
 
Regional utvecklingsdirektör  
 
 
 
HR-direktör 
 

April • Årsredovisning inkl 
uppföljning 
hållbarhetsprogrammet som 
helhet 
 

• Kapitalförvaltning 
försäkringsfrågor 
 

RD, ED, RUD, HSD, HRD, 
Maria Cannerborg, miljöchef  
 
 
 
Finanschef samt Finansekonom 
 

Maj • Forskning och utbildning, 
förbättringskunskap  
 

• Regional utveckling 
 

• Redovisning av icke 
slutbehandlade motioner 
 

• Krisledning 
(beredskap/kris/katastrof) 

Verksamhetschef Futurum, 
Utvecklingsdirektör 
 
Ur RS perspektiv 
 
Kanslidirektör 
 
 
Beredskapschef/Säkerhetsskydds
chef 
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Juni • Delårsrapport per april 

 
• Upphandlingsfrågor 

(delegationen)  
 

• Arbetsgivarfrågor 
(delegationen)  
 

• Ärende om 
donationsförvaltning  
(stiftelser) 
 

• Minoritetsfrågor 
 

RD, ED, RUD, HSD, HRD 
 
Ordförande 
 
 
 
Ordförande 
 
 
Ekonomidirektör 
 
 
 
Handläggare inom Regional 
utveckling  
 

Augusti • Ägarfrågor;  
- ärende om kommunala 
ändamålet- bolag, stiftelser, 
samordningsförbund 
- genomgång av bolagen, 
återrapportering från RSAU 
 

• Internationellt arbete 
   
 

• Rapport från Länsstyrelsens 
råd; klimatrådet samt Enande 
mötet 
 

• Avstämning beslutade större 
investeringar – lägesrapport  
 

Regiondirektör, 
Ekonomidirektör, RSO 
 
 
 
 
 
Regional utvecklingsdirektör, 
Utvecklingsdirektör 
 
Politiskt utsedda representanter 
 
 
 
Fastighetschef 
 
 

September • Säkerhetskommittén; allmän 
säkerhet, 
informationssäkerhet, IT-
säkerhet, beredskap  
 

• Sammanträdesplan 2024 

Beredskapschef/säkerhetsskydds
chef, säkerhetschef, 
Informationssäkerhetschef, IT-
säkerhetschef 
 
Kanslidirektör 
 

Oktober • Delårsrapport per augusti 
 

• Budget- och 
verksamhetsplan, skattesats 
 

RD, ED, RUD, HSD, HRD 
 
RS ordförande 
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November • Redovisning av icke 
slutbehandlade motioner 
 

• Arkivfrågor 
 

• Kvalitetsregister 

Kanslidirektör 
 
 
Kanslidirektör 
 
Christina Peterson  
 

December • Upphandlingsfrågor 
(delegationen) 

 
• Arbetsgivarfrågor 

(delegationen) 
 

• Personuppgiftsfrågor 
 

• Regionens externa och 
interna webbplats samt 
regionens sidor på sociala 
medier, såsom Facebook 

 

Ordförande 
 
 
Ordförande 
 
 
Dataskyddsombud 
 
Kommunikationsdirektör 

Övrigt ur 
reglement-
et att 
planera in 

Styrande dokument och strategier 
inom områdena  
- folkhälsa och sjukvård 
- regional utveckling 
 
Personalfrågor fördjupning utifrån 
framgångsfaktorerna: 
- rätt kompetens och bemanning 
(våren) 
- en god arbetsmiljö och hälsa 
(hösten) 
 
Utveckling av arbetssätt och digitala 
tjänster (augusti) 
 

Se reglementet, 
seminarieförmiddag under våren  
 
 
 
Utgå från budgetens strategiska 
mål 
Sveriges bästa offentliga 
arbetsgivare och Sveriges bästa 
arbetsplatser 
 
 
Seminarium likt de vi haft 2021 
och 2022 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 223  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Elisabeth Töre (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i motionen Bättre 
vård för patienter med Lipödem att: 

• Region Jönköpings län prioriterar att stärka vården kring Lipödem 
och att Regionfullmäktige skickar ett sådant uppdrag till Nämnden 
för Folkhälsa och sjukvård.  

• Patientföreningar och andra berörda parter involveras i 
förbättringsarbetet. 

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

Beslutsunderlag 
• Motionssvar daterat 2022-12-07 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Motionsunderlag daterat 2022-11-21 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-06-02 
• Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 207-225 

Tid: 2022-12-14 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar att föreslå regionfullmäktige anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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SKRIVELSE 1(3) 

 2022-12-07 RJL 2022/1409 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Motionssvar - Bättre vård för patienter 
med Lipödem 
Förslag till beslut 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige 

• Anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i motionen Bättre vård 
för patienter med Lipödem att: 

• Region Jönköpings län prioriterar att stärka vården kring Lipödem och att 
Regionfullmäktige skickar ett sådant uppdrag till Nämnden för Folkhälsa 
och sjukvård.  

• Patientföreningar och andra berörda parter involveras i förbättringsarbetet. 
 
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet 
föreslår nämnden anse motionen besvarad. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län arbetar med Lipödem i samverkan med Östergötland och 
Kalmar. Sedan våren 2022 finns en regional arbetsgrupp för Lipödem i Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Ett uppdrag är framtaget från Regionalt programområde 
Primärvård samt Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin. Uppdraget 
kom ursprungligen via Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
En arbetsgrupp bildades med representanter med medicinsk kompetens (tre 
specialister i allmänmedicin), rehabiliteringskompetens (tre lymfterapeuter) samt 
personer med patienterfarenhet som representerar målgruppen (två stycken). 
Rekrytering sker via patientförening.  

Uppdraget 
• Ta fram gemensam patientinformation på primärvårdsnivå som publiceras 

på 1177:se för målgruppen. 
• Ta fram sjukvårdsregionala riktlinjer på primärvårdsnivån som stöd för 

professionen. 
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SKRIVELSE 2(3) 

  RJL 2022/1409 

 
 

 

• Riktlinjerna ska utgå de erfarenheter och eventuella riktlinjer som finns 
idag i våra tre sjukvårdsregioner för denna patientgrupp. SBU:s senaste 
rapport om Lipödem kan utgöra ett komplement i detta arbete. 
 

Det ingår inte arbetsgruppens uppdrag att värdera och ta ställning till andra 
vetenskapliga publikationer än SBU-rapporten. Vidare ingår inte i arbetsgruppens 
uppdrag att ta ställning till eventuella kirurgiska behandlingar.  
 
Riktlinjerna ska inte ändra nuvarande avgränsningar i uppdrag mellan primärvård, 
specialiserad öppenvård och specialiserad slutenvård i de tre respektive regioner.   

Nuläget 
• Gemensam patientinformation på primärvårdsnivå är publicerad på 

1177:se för målgruppen i region Jönköpings län: Lipödem - 1177 
• Sjukvårdsregionala riktlinjer på primärvårdsnivå med lokala tillägg 

(Region Jönköpings län) som stöd för professionen är framtagna och 
publicerade på Fakta-allmänt kliniskt kunskapsstöd; Lipödem-Folkhälsa 
och sjukvård (rjl.se). Nyhet har lagts ut på sidan för att uppmärksamma 
dokumentet. 

• Digital utbildning kring lipödem 7 oktober: kostnadsfri digital 
utbildning där inbjudan adresserats till personal på vårdcentraler i Region 
Jönköpings län som kan möta patienter med lipödem; såsom läkare, 
sjuksköterska, sjukgymnast, kurator osv. Föreläsare är lymfterapeut från 
regionala arbetsgruppen. 

Utdrag ur Lipödem (Fakta) Etiologi och Etik 
Inom sjukvården liksom hos allmänheten är kunskaperna om lipödem ofta 
bristfälliga och det är oklart hur många individer som drabbas.  
 
Symtomen vid lipödem innebär att delar av kroppen kan få ett utseende som 
avviker från samhällets kroppsideal. Det är vanligt att personer som avviker från 
samhällets kroppsideal blir stigmatiserade av andra.  
 
Vid diagnostik av lipödem vägs patientens anamnes och kliniska symtom samman 
för att påvisa tecken som anses typiska för lipödem, men även för att utesluta 
andra diagnoser med liknande klinisk bild. Det finns inga etablerade 
laboratorietest eller diagnostiska undersökningar som kan användas rutinmässigt 
för att ställa diagnosen.  
 
Lipödem kan i dagsläget inte botas. Behandlingen riktas mot att förebygga 
försämring, lindra symtom och anpassas till individens förutsättningar. 
Behandling som kan vara aktuell är information och rådgivning om lipödem, 
kompressionsbehandling, fysisk aktivitet, information om sunda kostvanor samt 
förebygga eller behandla psykisk ohälsa.  
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SKRIVELSE 3(3) 

  RJL 2022/1409 

 
 

 

Vårdnivå och samverkan i Region Jönköpings län (Fakta)  
Primärvård handlägger och tar hand om patienten.  
 
Rehabiliteringscentrum lymfterapeuter genomför second opinion och vid 
osäkerhet kring diagnos, samt tar hand om patienten vid smärtsam lipödem för 
kompressionsbehandling. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-30 
• Motionsunderlag daterat 2022-11-21 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-06-02 
• Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 
 
 
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 
 

 
 
Rachel De Basso 
Ordförande nämnd för folkhälsa  
och sjukvård 

Jane Ydman  
Regiondirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 193-206 

Tid: 2022-11-30 kl. 08:30  

Plats: Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 202  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Mikael Ekvall och Elisabeth Töre, 
Vänsterpartiet lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa och 
sjukvård. Efter behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård 
skrivs förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
• Motionsunderlag daterat 2022-11-21 
• Protokollsutdrag nämnden 2022-10-11 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-09-20 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-08-23 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-06-08 
• Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2022-06-02 
• Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2022-11-21 RJL 2022/1409 

  

 

  
  

Presidium nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Motionsunderlag - Bättre vård för patienter 
med Lipödem 

Inledning 
Med anledning av motion från Mikael Ekvall och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet 
lämnas information i ärendet till nämnd för folkhälsa och sjukvård. Efter 
behandling i presidiet för nämnd för folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till 
beslut.  

Information i ärendet 
Mikael Ekvall och Elisabeth Töre, Vänsterpartiet föreslår i motionen Bättre vård 
för patienter med Lipödem att: 

• Region Jönköpings län prioriterar att stärka vården kring Lipödem och 
att Regionfullmäktige skickar ett sådant uppdrag till Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård.  

• Patientföreningar och andra berörda parter involveras i 
förbättringsarbetet.  

 
Region Jönköpings län arbetar med Lipödem i samverkan med Östergötland och 
Kalmar. Sedan våren 2022 finns en regional arbetsgrupp för Lipödem i Sydöstra 
sjukvårdsregionen. Ett uppdrag är framtaget från Regionalt programområde 
Primärvård samt Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin. Uppdraget 
kom ursprungligen via Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.  
 
En arbetsgrupp bildades med representanter med medicinsk kompetens (tre 
specialister i allmänmedicin), rehabiliteringskompetens (tre lymfterapeuter) samt 
personer med patienterfarenhet som representerar målgruppen (två stycken). 
Rekrytering sker via patientförening.  

Uppdraget 
• Ta fram gemensam patientinformation på primärvårdsnivå som publiceras 

på 1177:se för målgruppen. 
• Ta fram sjukvårdsregionala riktlinjer på primärvårdsnivån som stöd för 

professionen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

  RJL 2022/1409 

 
 

 

• Riktlinjerna ska utgå de erfarenheter och eventuella riktlinjer som finns 
idag i våra tre sjukvårdsregioner för denna patientgrupp. SBU:s senaste 
rapport om Lipödem kan utgöra ett komplement i detta arbete. 
 

Det ingår inte arbetsgruppens uppdrag att värdera och ta ställning till andra 
vetenskapliga publikationer än SBU-rapporten. Vidare ingår inte i arbetsgruppens 
uppdrag att ta ställning till eventuella kirurgiska behandlingar.  
 
Riktlinjerna ska inte ändra nuvarande avgränsningar i uppdrag mellan primärvård, 
specialiserad öppenvård och specialiserad slutenvård i de tre respektive regioner.   

Nuläget 
• Gemensam patientinformation på primärvårdsnivå är publicerad på 

1177:se för målgruppen i region Jönköpings län: Lipödem - 1177 
• Sjukvårdsregionala riktlinjer på primärvårdsnivå med lokala tillägg 

(Region Jönköpings län) som stöd för professionen är framtagna och 
publicerade på Fakta-allmänt kliniskt kunskapsstöd; Lipödem-Folkhälsa 
och sjukvård (rjl.se). Nyhet har lagts ut på sidan för att uppmärksamma 
dokumentet. 

• Digital utbildning kring lipödem 7 oktober: kostnadsfri digital 
utbildning där inbjudan adresserats till personal på vårdcentraler i Region 
Jönköpings län som kan möta patienter med lipödem; såsom läkare, 
sjuksköterska, sjukgymnast, kurator osv. Föreläsare är lymfterapeut från 
regionala arbetsgruppen. 

Utdrag ur Lipödem (Fakta) Etiologi och Etik 
Inom sjukvården liksom hos allmänheten är kunskaperna om lipödem ofta 
bristfälliga och det är oklart hur många individer som drabbas.  
 
Symtomen vid lipödem innebär att delar av kroppen kan få ett utseende som 
avviker från samhällets kroppsideal. Det är vanligt att personer som avviker från 
samhällets kroppsideal blir stigmatiserade av andra.  
 
Vid diagnostik av lipödem vägs patientens anamnes och kliniska symtom samman 
för att påvisa tecken som anses typiska för lipödem, men även för att utesluta 
andra diagnoser med liknande klinisk bild. Det finns inga etablerade 
laboratorietest eller diagnostiska undersökningar som kan användas rutinmässigt 
för att ställa diagnosen.  
 
Lipödem kan i dagsläget inte botas. Behandlingen riktas mot att förebygga 
försämring, lindra symtom och anpassas till individens förutsättningar. 
Behandling som kan vara aktuell är information och rådgivning om lipödem, 
kompressionsbehandling, fysisk aktivitet, information om sunda kostvanor samt 
förebygga eller behandla psykisk ohälsa.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

  RJL 2022/1409 

 
 

 

Vårdnivå och samverkan i Region Jönköpings län (Fakta)  
Primärvård handlägger och tar hand om patienten.  
 
Rehabiliteringscentrum lymfterapeuter genomför second opinion och vid 
osäkerhet kring diagnos, samt tar hand om patienten vid smärtsam lipödem för 
kompressionsbehandling. 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anette Peterson   
Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 157-182 

Tid: 2022-10-11 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 169  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om genomfört uppdrag av 
tillsatt arbetsgrupp i Sydöstra sjukvårdsregionen samt redogör för utdrag ur 
Faktadokument avseende lipödem. 
 
Nämnden ger medskick inför den fortsatta beredningen av ärendet och ger 
regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag till presidiet. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 138-160 

Tid: 2022-09-20 kl. 08:30  

Plats: Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 146  
 
Informationsärenden till nämnden 
 

• Intern kontroll 1 - månadsrapport 
 

• Forskning och utveckling, Life science  
Föredragande: Staffan Hägg kl. 14.00 
  

• Kunskapsstyrning 
Föredragande: Mats Bojestig  
 

• Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: 2022/1409 
 

• Motion - Avgiftsfri TBE-vaccinering  
Diarienummer: 2022/2000 
 

• Frågor 
Inkomna frågor om den psykiatriska vården besvaras vid ett 
kommande nämndsammanträde under hösten av Micael Edblom, 
sjukvårdsdirektör Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Övriga 
frågor besvaras på nämndsammanträdet den 11 oktober. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 118-137 

Tid: 2022-08-23 kl. 08:30  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 127  
 
Informationsärenden till nämnden 

• Månadsrapport 
 

• Gemensam Läkemedelsstrategi i Sydöstra sjukvårdsregionen 
Mårten Lindström, överläkare kl. 13.30 
 

• Smittskydd och vårdhygien 
Malin Bengnér, smittskyddsläkare kl. 14.00 

 
• Digitala kallelser, 1177 direkt och egenmonitorering 

Presidiet skjuter fram informationspunkten till ett kommande 
sammanträde. 

 
• Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 

Diarienummer: RJL 2022/1409 
Presidiet skjuter fram informationspunkten till ett kommande 
sammanträde. 

 
• Frågor 

 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 101-117 

Tid: 2022-06-08 kl. 08:30  

Plats: Ateljén, plan 6, Rosenlunds vårdcentrum 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 106  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 
 
Motionen anmäls till presidiet. Information ges vid ett kommande 
nämndsammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionfullmäktiges presidium §§ 15-20 

Tid: 2022-06-02 kl. 15:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 19  
 
Motion - Bättre vård för patienter med Lipödem 
Diarienummer: RJL 2022/1409 

Beslut  
Regionfullmäktiges presidium 

• Fördelar motionen, bättre vård för patienter med Lipödem till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård för behandling. 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall och Elisabeth Töre för vänsterpartiet, har överlämnat en 
motion där man föreslår: 
- Att Region Jönköpings län prioriterar att säkra vården kring Lipödem och 

att Regionfullmäktige skickar ett sådant uppdrag till nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård. 

- Att patientförening och andra berörda parter involveras i 
förbättringsarbetet.  

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-05-24 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-18 

Tid: 2023-01-24 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2955 

Beslut  
Nämnd för folkhälsa och sjukvård, föreslår regionstyrelsen  

• Godkänna ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov till en 
maximal kostnad om 63 135 000 kronor. 

Sammanfattning  
Steriltekniska enheten (STE) tillhör operations och intensivvårdskliniken 
och har inte haft några lokalmässiga förändringar sedan den byggdes 1988. 
Idag ställs högre krav på instrumentprocessen och spårbarhet i hanteringen. 
Operationscentralens (OPC) diskkapacitet är på gränsen till att vara 
underdimensionerad. Med en ombyggnad får verksamheten effektiva lokaler 
där processen kan kvalitetssäkras på bättre sätt samt att det blir en bättre 
arbetsmiljö, både för personalen på STE och på operation. 

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträde 2023-01-24 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-10 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
• Förstudierapport  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samtliga partier i nämnden yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-5, 7-14 

Tid: 2023-01-10 kl. 13:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 5  
 
Ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2955 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för folkhälsa och sjukvård, att föreslå 
regionstyrelsen  

• Godkänna ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov till en 
maximal kostnad om 63 135 000 kronor. 

Sammanfattning  
Steriltekniska enheten (STE) tillhör operations och intensivvårdskliniken 
och har inte haft några lokalmässiga förändringar sedan den byggdes 1988. 
Idag ställs högre krav på instrumentprocessen och spårbarhet i hanteringen. 
Operationscentralens (OPC) diskkapacitet är på gränsen till att vara 
underdimensionerad. Med en ombyggnad får verksamheten effektiva lokaler 
där processen kan kvalitetssäkras på bättre sätt samt att det blir en bättre 
arbetsmiljö, både för personalen på STE och på operation. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
• Förstudierapport  

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 184-198 

Tid: 2022-12-13 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 192  
 
Ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/2955 

Beslut  
Regionstyrelsens arbetsutskott 

• Skickar ärendet för synpunkter till nämnden för folkhälsa och 
sjukvård före behandling i regionstyrelsen.  

Sammanfattning  
Steriltekniska enheten (STE) tillhör operations och intensivvårdskliniken 
och har inte haft några lokalmässiga förändringar sedan den byggdes 1988. 
Idag ställs högre krav på instrumentprocessen och spårbarhet i hanteringen. 
Operationscentralens (OPC) diskkapacitet är på gränsen till att vara 
underdimensionerad. Med en ombyggnad får verksamheten effektiva lokaler 
där processen kan kvalitetssäkras på bättre sätt samt att det blir en bättre 
arbetsmiljö, både för personalen på STE och på operation. 

Beslutsunderlag 
• Föredragning vid sammanträdet, se bildspel 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
• Förstudierapport  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar skicka ärendet till nämnden 
för folkhälsa och sjukvård för synpunkter före beslut i regionstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård  
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 2022-11-15 RJL 2022/2955 

  

 

  
  

Regionfullmäktige  

Ombyggnation av Steriltekniska 
enheten på Ryhov 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att  

• Godkänna ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov till en 
maximal kostnad om 63 135 000 kronor. 

Sammanfattning  
Steriltekniska enheten (STE) tillhör operations och intensivvårdskliniken och har 
inte haft några lokalmässiga förändringar sedan den byggdes 1988. Idag ställs 
högre krav på instrumentprocessen och spårbarhet i hanteringen. 
Operationscentralens (OPC) diskkapacitet är på gränsen till att vara 
underdimensionerad. Med en ombyggnad får verksamheten effektiva lokaler där 
processen kan kvalitetssäkras på bättre sätt samt att det blir en bättre arbetsmiljö, 
både för personalen på STE och på operation. 

Information i ärendet 
STE har uppdrag att omhänderta instrument för rengöring, diskdesinfektion, 
sterilisering och leverans tillbaka till kunden. Den i särklass största enskilda 
kunden är OPC på Ryhov men här hanteras också instrument från övriga delar av 
Region Jönköpings län samt den privata sektorn. På OPC finns idag 13 
diskdesinfektorer, placerade i avvecklingsrum i anslutning till respektive 
operationssal.  
 
Regelverket kring medicinsktekniska produkter är rigoröst och för ett korrekt 
omhändertagande krävs rätt kompetens, ändamålsenliga lokaler och resurser. 
Utvecklingen som har skett är att ansvaret för hela instrumentprocessen har 
flyttats till STE, vilket ligger i linje med nationell utveckling. Kravet på att följa 
instrument under hela processen är inte möjlig idag, när diskdesinfektörerna är 
placerade på OPC. 
 

Nuläge 
Antalet galler och instrument har ökat under senare tid liksom storleken på 
instrumentlådor och galler. Under pandemin har det gått bra men när 
verksamheten kommer igång för fullt igen behövs en större diskkapacitet än idag. 
Sedan 2019 har personalen på STE ansvar för diskning av instrument på OPC och 
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får gå upp till de lokalerna för att utföra arbetet. Diskdesinfektorerna är utspridda 
över hela OPC vilket försvårar möjligheten till samordning av disken. Detta 
förlänger omloppstiderna vilket betyder att det tar längre tid för instrumenten att 
komma tillbaka till operation. Denna hantering innebär också att det inte finns 
förutsättningar att ha full spårbarhet på instrumenten. 
 
Det har också gjorts en utredning angående arbetsmiljö och hantering av formalin 
i preparatrummet på operationsavdelningen. Idag används 60-litersdunkar till 
formalinet som förflyttas mellan operationsavdelningens miljörum och 
preparatrummet. Verksamheten behöver använda egenkonstruerad vagn till 
förflyttningen och egenkonstruerad pumpanordning för att pumpa upp formalinet. 
Hanteringen innebär ökad risk för spill och att personalen andas in ångor från 
formalinet. 
 

Förslag 
Följande förslag bygger på att få till effektiva lokaler där processen kan 
kvalitetssäkras samt att förbättra arbetsmiljön både för personalen på STE och 
OPC. Större delen av STE byggs om för att få till ett bättre flöde i processen. Ny 
och större hiss mellan OPC och STE för transport av smutsiga instrument direkt 
till diskrummet på STE. På STE byggs ett eget utrymme för inlämning av 
instrument från övriga enheter på sjukhuset, så den personalen som kommer med 
instrumenten inte behöver gå in på själva diskenheten. Det beräknas ett behov av 
sex stycken diskdesinfektorer. 
 
Returbana planeras mellan diskrum och packrum för att kunna skicka tillbaka 
instrument som inte blivit rena. I den nya planlösningen är mer slussar inritade 
mellan orena och rena ytor för att säkerställa renheten i utrymmena när personalen 
rör sig mellan de olika rummen. Befintliga autoklaver är kvar på samma plats och 
nuvarande sterilförråd behåller också sin plats och storlek.  
 
För formalinhanteringen föreslås att placera en stor dunk i avsett utrymme på plan 
2 där patologen har sitt formalin som sedan pumpas upp till preparatrummet. När 
ny hiss installeras och preparatrummet byggs om föreslås det att en operationssal 
används för att ta hand om preparatet och lägga det i formalin. Endast 1 liters 
flaskor ska användas under denna tid. Preparatet lämnas till patologen löpande 
under dagen. Under helger förvaras preparatet på operation och lämnas på 
patologen på måndag morgon. 
 

Konsekvenser och genomförande 
Verksamheten bedömer att de inte kan utföra sitt arbete optimalt om inte de 
lokalmässiga förutsättningarna förändras, varken kvalitets- eller 
effektivitetsmässigt. Arbetsmiljön är inte heller bra då personalen på STE utför en 
del av sitt arbete i avvecklingsrummen på OPC. Det är ofta trångt då annat arbete 
ska utföras samtidigt i rummet efter operationen, vilket förlänger 
iordningställandetiden inför nästa operation.  
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Idag är det tre anställda på diskenheten med behov av att vara fyra. Efter den 
föreslagna ombyggnationen kommer diskenheten kunna hanteras av endast två 
personer till följd av effektiviseringen. 
 
Projektet kommer att genomföras under pågående verksamhet. Med anledning av 
detta måste provisoriska installationer/byggåtgärder vidtas. Projektet kommer att 
delas upp i tre stycken etapper, varje etapp kommer att pågå under fyra månader. 
 

Utredning av alternativa förslag 
Det är sannolikt att STE behöver byggas om igen när OPC ska göras om. Det 
innebär att fastighetsinvesteringen behöver skrivas av på kortare tid än normalt, 
cirka 10 år istället för 25-30 år. Följande alternativ har diskuterats men ingår inte i 
förslaget ovan. 

1. Använd befintlig lokal tills OPC ska göras om. Om ingen ombyggnation 
av lokalerna görs finns det risk att elförsörjningen till lokalen är 
otillräcklig för de nya maskinerna som behöver installeras. Arbetsmiljön 
förblir dålig/sämre och fler anställda krävs för att hinna med. 

2. Bygg om endast diskenheten. Detta alternativ uteslöts på grund av att det 
inte gick att få till rätt arbetsflöde i packrummet. Arbetsmiljön i packrum 
försämrades också. 

3. Om det byggs en närliggande lokal för STE kan man eventuellt bygga en 
kulvert för transport av instrument. På det viset behöver STE inte byggas 
om igen när OPC ska göra det. 

Verksamhetens bedömning av investeringen 
Ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov, 
RJL 2022/2955 

 

Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan) 

 

Ökad tillgänglighet Stor påverkan 

Förbättrad kvalitet Stor påverkan 

Förbättrad patientsäkerhet Stor påverkan 

Minskad smittspridning Stor påverkan 

Förbättrad produktion Stor påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen 
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)  

 

Kortare behandlingstider  Liten påverkan 

Ändrat arbetssätt Stor påverkan 

Effektivare processer Stor påverkan 

Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 
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Finansiering 
För investeringen på maximalt 63 135 000 kronor finns reserverat utrymme i 
investeringsplanen. Kostnader för köp av lös utrustning hanteras inom 
verksamhetsområdets ordinarie driftsbudget alternativt inom ram för specificerade 
eller ospecificerade investeringar. Ökade IT-kostnader finansieras av 
verksamhetsområdet. Hyreskostnaden är oförändrad då lokalens storlek inte 
ändras. 
 
Steriltekniska enheten kommer i mycket begränsad utsträckning att omfatta ytor 
som blir aktuella för konstnärlig gestaltning varför inga särskilda medel för 
konstnärlig gestaltning anslås. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
• Förstudierapport  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Kirurgisk vård 
Verksamhetsstöd och service 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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Sammanfattning 
Denna utredning är gjord och planerad utifrån operations nuvarande placering för att få ett bra flöde, 
både från ett arbetsmiljö perspektiv samt ett sterilt flöde. Den dagen operation kommer att få ny 
placering t.ex. nytt operationshus behöver en ny Sterilteknisk enhet byggas för att få ett väl 
fungerande flöde till och från operation. 

Steriltekniska enheten (STE) tillhör operations- och intensivvårdskliniken, och är byggd 1988 då 
sjukhuset byggdes. Inga lokalmässiga förändringar har gjorts på dessa 33 år.   
På operation finns idag ett avvecklingsrum till varje operationssal, där man rengör och desinficerar 
instrumenten efter operationen i en diskdesinfektor innan det skickas ner till STE för packning och 
sterilisering av instrumenten. Sedan 2019 har personalen på STE tagit över ansvaret för diskningen av 
använda instrument på operationsavdelningen och får då gå upp till operation för att utföra arbetet.  
Kraven på instrumentprocessen har förändrats. Högre krav på processen ställs och krav på 
spårbarhet finns idag. Detta kräver helt andra maskiner och IT-stöd än vad som krävdes 1988 då 
Ryhov operations och sterilcentral byggdes.  
Operationscentralens diskkapacitet är på gränsen till att vara underdimensionerad. Under normal 
operationsverksamhet är det problem att klara av diskningen på ett effektivt sätt. 
Med en ombyggnad får verksamheten effektiva lokaler där processen kan kvalitetssäkras på bättre 
sätt samt att det blir en bättre arbetsmiljö, både för personalen på STE och på operation. Ledtiderna 
mellan operationerna, beräknar verksamhetsföreträdare, kommer kortas när diskningen av smutsiga 
instrument försvinner från avvecklingsrummen och mer utrymme ges för arbetet med att avveckla 
operationen. 
Steriltekniska enhetens uppdrag är att omhänderta instrument för rengöring, diskdesinfektion, 
sterilisering och leverans tillbaka till kunden. Den typ av instrument som innefattar uppdraget är s.k. 
cirkulationsinstrument från i huvudsak mottagningar och vårdavdelningar. Instrument kommer också 
från tand, parod och käkkirurgen, jämte instrument från operationsavdelning. Kunderna kommer 
främst från Region Jönköpings län men även från den privata sektorn. 
Regelverket kring medicintekniska produkter är rigoröst och kräver för ett korrekt omhändertagande 
både kompetens, ändamålsenliga lokaler och resurser. Den utveckling som skett är att ansvaret för 
hela instrumentprocessen flyttats till steriltekniska enheten på Ryhov. Vilket ligger i linje med 
nationell utveckling. 
I samband med AFP-arbetet har också en utredning gjorts angående arbetsmiljön och 
formalinhanteringen i preparatrummet på OP. Idag används 60 liters dunkar till formalinet och 
dunken är placerad på en hemma konstruerad vagn. Bytet av formalindunken görs i 
operationsavdelningens miljörum med hjälp av en lift, dunken körs sedan fastkedjad på den hemma 
konstruerade vagnen tillbaka till preparatrummet. En hemmabyggd pumpanordning används sedan 
för att pumpa upp formalinet. I detta arbetsmoment finns det en ökad risk för spill och att 
personalen då andas in ångor från formalinet. Formalinhantering är omgärdat av strikta 
bestämmelser då ämnet är miljö- och hälsovådligt. 
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1. Inledning 
Syftet med förstudien är att utreda olika alternativ utifrån tekniska, ekonomiska, 
verksamhetsmässiga och tidsmässiga aspekter. Utifrån valt handlingsalternativ ska förstudien 
resultera i en rekommendation på fortsatt arbete som sammanställs i denna förstudierapport. 

 

1.1.  Bakgrund och syfte 

Steriltekniska enheten (STE) tillhör operations- och intensivvårdskliniken, och är byggd 1988 då 
sjukhuset byggdes. Inga lokalmässiga förändringar har gjorts på dessa 33 år.   
På operation finns idag ett avvecklingsrum till varje operationssal, där man rengör och desinficerar 
instrumenten efter operationen i en diskdesinfektor innan det skickas ner till STE  för packning och 
sterilisering av instrumenten. Sedan 2019 har personalen på STE tagit över ansvaret för diskningen av 
använda instrument på operationsavdelningen och får då gå upp till operation för att utföra arbetet. 
Instrumenten är oerhört mycket mer komplicerade nu än förr. Kraven på instrumentprocessen har 
förändrats. Högre krav på processen ställs och krav på spårbarhet finns idag. Detta kräver helt andra 
maskiner och IT-stöd än vad som krävdes 1988 då Ryhov operations och sterilcentral byggdes. Idag 
finns inte förutsättningarna att ha full spårbarhet och på så vis kan inte personalen följa 
instrumenten i hela processen, eftersom diskdesinfektorerna inte är placerade på STE. Idag finns tre 
diskdesinfektorer på STE, en för de instrument som kommer till STE från kunder utanför sjukhuset, 
en för instrument till robotkirurgi samt en som flyttades ner till STE vid en vattenskada på OP. 18 
stycken är placerade på OP varav en inte är i drift. Efter ombyggnad och flytt av disk funktionen till 
STE, beräknas det att fem diskdesinfektorer för narkos ska vara kvar på operation, ögonkliniken har 
kvar sina två samt att två diskdesinfektorer behöver vara kvar för natt- och helg arbetet. 6-8 
maskiner  kommer vara aktuella för byte de närmaste 2-3 åren om inte ny diskenhet med AEG 
diskdesinfektorer byggs och installeras på STE. 
Vad gäller operationscentralens diskkapacitet är den på gränsen till att vara underdimensionerad. 
Under normal operationsverksamhet är det problem att klara av diskningen på ett effektivt sätt. 
Med en ombyggnad får verksamheten effektiva lokaler där processen kan kvalitetssäkras på ett 
bättre sätt, en bättre arbetsmiljö för personalen på STE och operation. Ledtiderna mellan 
operationerna, beräknar verksamhetsföreträdare, kommer kortas när diskningen av smutsiga 
instrument försvinner från avvecklingsrummen och mer utrymme ges för arbetet med att avveckla 
operationen. 
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* STE= Sterilcentralen  

Omfattning och avgränsning 

Steriltekniska enheten, STE, är placerad i Hus F5 och F6 plan 2 och på detta plan planeras 
ombyggnaden ske inom verksamhetsområdet.  

 

Bild 1: Steriltekniska enheten med markerad ombyggnadsyta ca 750 m2. 
 

På planet ovanför, plan 3 operation, kommer preparatrummet med omkringliggande lokaler 

81



 

Projektnamn: 
Steriltekniska enheten 

Projektansvarig: 
Ove Johansson / Silvan 
Haglund 

Rubert ärende: 
F0351 

Fastighet: 
101 – F5 och F6 

Regionfastigheter 
Datum för upprättande: 
2021-12-06 

Reviderat datum: 
2022-08-15 

 

 
Dokumentbeskrivning: Innehållsansvarig: Versionsdatum: Version:  
Rapport Innehållsansvarig 

 
Versionsdatum. 1.0 Sida 6 av 10 

 

påverkas, ca 70 m2, eftersom behov finns av en större hiss mellan operation och STE. 

 

Bild 2: Markerad ombyggnadsyta på operation. 

 

2. Verksamhet 
Regelverket kring medicintekniska produkter är rigoröst och kräver ett korrekt omhändertagande 
kompetens, ändamålsenliga lokaler och resurser. Den utveckling som skett är att ansvaret för hela 
instrumentprocessen flyttats till steriltekniska enheten på Ryhov. Vilket ligger i linje med nationell 
utveckling. 

Det som behövs för ett optimalt omhändertagande av hela instrumentprocessen är en diskenhet för 
rengöring och diskdesinfektion, packsal för syning, instrumentvård, gallerläggning och emballering, 
sterilisationer för sterilisering samt utrymme för godkännande av steriliseringsprocessen, avsyning 
och sortering ut till kund. Till nyss nämnda delar av instrumentprocessen kommer IT-stöd för 
spårbarhet, T-doc. Den optimala diskenheten bör ha en hiss i vilken de smutsiga instrumenten 
transporteras från operation till STE på vagnar, idag finns bara en mindre hiss, typ mathiss. Utrymme 
till förbehandling, med höj- och sänkbar diskbänk, förvaring av beskickningsvagnar och diskinsatser. 
T-doc scanners för områdesscanning, sex diskdesinfektorer med automatisk in- och utlastning. 
Returbana med retursluss mellan packrum och diskenhet. Centralt doseringssystem för diskmedel till 
diskdesinfektorerna, beskickningsvagnar och diskinsatser samt anläggning för RO-vatten. 

Antalet galler och instrumentarium har ökat under senare tid liksom storleken på instrumentlådor 
och galler. Vad gäller operationscentralens diskkapacitet är den på gränsen till att vara 
underdimensionerad. Under normal operationsverksamhet är det problem att klara av diskningen på 
ett effektivt sätt. 

I samband med AFP-arbetet har också en utredning gjorts angående arbetsmiljön och 
formalinhanteringen i preparatrummet på OP. Idag används 60 liters dunkar till formalinet och 
dunken är placerad på en hemma konstruerad vagn. Bytet av formalindunken görs i 
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operationsavdelningens miljörum med hjälp av en lift, dunken körs sedan fastkedjad på vagnen till 
preparatrummet. En hemmabyggd pumpanordning används sedan för att pumpa upp formalinet. I 
detta arbetsmoment finns det en ökad risk för spill och att personalen då andas in ångor från 
formalinet. Formalinhantering är omgärdat av strikta bestämmelser då ämnet är miljö- och 
hälsovådligt. 

2.1. Nulägesbeskrivning  

Steriltekniska enheten (STE) tillhör operations- och intensivvårdskliniken. Uppdrag är att omhänderta 
instrument för rengöring, diskdesinfektion, sterilisering och leverans tillbaka till kunden. Den typ av 
instrument som innefattar uppdraget är s.k. cirkulationsinstrument från i huvudsak mottagningar och 
vårdavdelningar. Vi har också instrument från tand, parod och käkkirurgen, jämte instrument från 
operationsavdelning. Våra kunder kommer främst från Region Jönköpings län men även från den 
privata sektorn. Sammanlagda antalet kunder är 125 olika enheter. Under 2019 steriliserade STE 
strax under 136 000 enheter. Den i särklass största enskilda kund är operationscentralen (OPC) på 
Ryhov. Uppdraget gentemot OPC är, fr.o.m. 2019, att omhänderta instrumentprocessen från att 
instrumenten lämnar operationssalen till dess att de återigen är levererade till kunden. Det vill säga 
rengöring, diskdesinfektion, lägga och packa instrumenten, sterilisering och leverans tillbaka till 
kunden. Rengöring och diskdesinfektion sker på operationsavdelningens avvecklingsrum, där 
diskbänk och diskdesinfektorer finns. Cirkulationsinstrumenten som kommer från enheter utanför 
sjukhuset diskas på steriltekniska enheten. Enheter från sjukhuset och tand/parod/käkkirurgen diskar 
själva sina instrument innan de lämnas till STE. 

Antalet galler och instrument har ökat under senare tid liksom storleken på instrumentlådor och 
galler. Tack vare pandemin har det gått bra, men när verksamheten kommer igång för fullt igen 
behövs en större diskkapacitet än den vi har idag. Problemet med den underdimensionerade 
diskkapaciteten blev påtagligt strax innan pandemin. I den vevan kom ett antal nya instrumentarier 
och instrument som kräver större utrymme än vad som krävdes tidigare. 
Idag finns på operations central 13 diskdesinfektorer, placerade i avvecklingsrum i anslutning till 
respektive operationssal. Maskinparken består dels av en större modell (typ 86-serien) och en 
mindre modell (46-serien). Diskdesinfektorerna är utspridda över hela operationsavdelningen vilket 
förvårar möjligheten till samordning av disken. Minst en 1/3 del av alla operationerna behöver minst 
två diskdesinfektorer. 1/3 del operationerna klarar sig med en per operation. Resterande tredjedel 
skulle kunna samköras men på grund av oöverskådligheten och stora avstånden är det svårt att få till 
optimal hantering av odiskade instrument vilket medför att odiskade instrument får stå på kö i 
väntan på ledig diskdesinfektor. Detta förlänger omloppstiderna vilket betyder att det tar längre tid 
för instrumenten att komma tillbaka till operation. 
 
På STE arbetar 16 personer och en chef, antalet tjänster är detsamma som antalet personer, 17. Våra 
öppettider är 07:00-19:00 måndag-fredag samt söndagar 10:00-16:00. Lördagar och vissa röda dagar 
är steriltekniska enheten stängd. 
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Sedan 1988 har inga större lokalförändringar gjorts. Efter byte av autoklaver har gamla väggar och 
viss teknik behållits. Idag är dessa outnyttjade ytor. 

     

2.2. Framtida utveckling 

Operationsavdelningen på Ryhov har behov att korta ledtiderna mellan operationerna för att öka 
flödet. Som ett första led i detta är att flytta disk desinfektörerna från avvecklingsrummen.  

Regelverket kring medicintekniska produkter är rigoröst och kräver för ett korrekt omhändertagande 
både kompetens, ändamålsenliga lokaler och resurser. Den utveckling som skett är att ansvaret för 
hela instrumentprocessen flyttats till steriltekniska enheten. Vilket ligger i linje med nationell 
utveckling. Idag ställs högre krav på processen och krav på spårbarhet i hela processen än vad som 
krävdes 1988. Detta kräver helt andra maskiner och IT-stöd. Kravet på att följa instrumentet under 
hela processen är inte möjlig idag, när disk desinfektörerna är placerade på operation.  

 

3. Förslag 

3.1. Huvudförslag 

Förslaget bygger på att få till effektiva lokaler där processen kan kvalitetssäkras samt att förbättra 
arbetsmiljön, både för personalen på STE och OP. Större delen av STE byggs om för att få till ett 
bättre flöde i processen, både i hanteringen av instrument från OP, från övriga sjukhuset samt 
instrument från verksamheter utanför sjukhuset.  

Ny och större hiss mellan OP och STE för transport av smutsiga instrument direkt ner till diskrummet 
på STE. På STE byggs ett eget utrymme för inlämning av instrument från övriga enheter på sjukhuset, 
så den personalen som kommer med instrumenten inte behöver gå in på själva diskenheten. I 
diskrummet finns det plats för två av de diskdesinfektorer som finns på steriltekniska enheten idag. 
Enligt beräkning på antalet steriliserade enheter under 2019 i jämförelse med antal enheter i Eksjö så 
beräknas ett behov av sex stycken diskdesinfektorer. Returbana planeras mellan diskrum och 
packrum för att kunna skicka tillbaka instrument som inte blivit rena. I den nya planlösningen är mer 
slussar inritade mellan orena och rena ytor för att säkerställa renheten i utrymmena när personalen 
rör sig mellan de olika rummen.  

Befintliga autoklaver är kvar på samma plats och nuvarande sterilförråd behåller också sin plats och 
storlek.  
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3.2. Alternativa förslag 

Under arbetet med att ta fram en planlösning har också utretts om vad som händer i lokalerna om 
bara diskenheten skulle byggas om. Detta alternativ uteslöts p.g.a. att det inte gick att få till rätt 
arbetsflöde i packrummet. Arbetsmiljön i packrum försämrades också. 

4. Risker 
Verksamheten bedömer att de inte kan utföra sitt arbete optimalt om inte de lokalmässiga 
förutsättningarna förändras, varken kvalitetsmässigt eller effektivitetsmässigt. Arbetsmiljön är ej 
heller det bästa, då personalen på STE utför en del av sitt arbete i avvecklingsrummen på OP. Är ofta 
trångt då också annat arbete ska utföras samtidigt i rummet efter en operation, vilket förlänger 
iordningställande tiden inför nästa operation. 

5. Konsekvensprojekt och evakueringar 
Ombyggnad kommer också att ske på operationsplanet (plan3) när en ny hiss installeras mellan de 
båda planen. Detta kommer att påverka operations preparatrum med omkringliggande lokaler. I 
samband med AFP-arbetet har också en utredning gjorts angående arbetsmiljön och 
formalinhanteringen i preparatrummet. Ett förslag har tagits fram, vilket innebär att formalinet 
placeras i en stor dunk i avsett utrymme på plan 2, där Patologen har sitt formalin, och sedan 
pumpas upp till preparatrummet.  
När ny hiss installeras och preparatrummet byggs om föreslås det att en operationssal används för 
att ta hand om preparatet och lägga det i formalin. Endast 1 liters flaskor ska användas under denna 
tid. Preparatet lämnas till patologen löpande under dagen. Under helger förvaras preparatet på 
operation och lämnas på patologen på måndag morgon. 

Slussen mellan väntrummet för barn och operationsavdelningen kommer att byggas om eftersom 
dörren till preparatrummet kommer flyttas hit. Slussen används idag som godsmottagning för 
läkemedel och uppställning av vagnar för läkemedelsvätskor men också som genomgångssluss. Nytt 
utrymme iordningställs. Evakueringsrum för detta, ordnas av verksamheten. 

Under begränsad tid av ombyggnaden kommer det finnas behov att utföra arbetet som görs i 
packrummet på annan plats. Förslaget från verksamheten är att använda ett operationsrum till detta. 

Ingång och väntrum för barnen kommer att vara stängt under tiden som ny hiss och preparatrum 
byggs, ca 4 månader, annan väg måste användas. Ingång kommer att ske via angränsande ingång till 
barnuppvaket. Väntrum planeras vara på narkosmottagningen alternativt i angränsande lokal, 
F53173. 

Under hela ombyggnadstiden av kommer behovet finnas att ha robotdiskmaskinen igång. Denna kan 
placeras på operationssal 14 eller 16 under den tid diskutrymmet byggs om.  
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6. Genomförande och tidplan 
Projektet kommer att genomföras under pågående verksamhet. Med anledning av detta måste 
provisoriska installationer/byggåtgärder vidtas. Detta har under förstudien genomlyst i den riskanalys 
som är framtagen. Projektet kommer att delas upp i 3 stycken etapper, varje etapp kommer att pågå 
under 4 månader. Projektering kommer att påbörjas snarast efter beslut och beräknas pågå under 3 
månader. Upphandling av entreprenader 4 månad efter erhållit beslut. Den totala produktionstiden 
14 månader från tilldelningsbeslut, detta förutsätter att inga överklagande inkommer på 
upphandlingen.     
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15 

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
Delegationsordning - Regionstyrelsen 2023-2026 
Diarienummer: RJL 2022/3440 

Beslut  
Regionstyrelsens presidium föreslår regionstyrelsen  

• Fastställa regionstyrelsen delegationsordning 2023-2026 att gälla 
från och med 2023-03-01. 

Sammanfattning  
Styrelsen får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller 
anställd hos regionen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. Vid delegering till förvaltningschef får styrelsen 
överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att 
fatta beslutet. 
 
I arbetsutskottets reglemente görs en hänvisning till att den formella 
beslutanderätten framgår av regionstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-12-22 
• Delegationsordning - Regionstyrelsen daterad 2022-12-22 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-12-22 RJL 2022/3440 

  

 

  
  

Regionstyrelsen 

Delegationsordning - Regionstyrelsen 
2023-2026 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Fastställer regionstyrelsen delegationsordning 2023-2026 att gälla från och 
med 2023-03-01. 

Sammanfattning  
Styrelsen får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd 
hos regionen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en  
viss grupp av ärenden. Vid delegering till förvaltningschef får styrelsen överlåta åt 
denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att fatta beslutet. 
 
I arbetsutskottets reglemente görs en hänvisning till att den formella 
beslutanderätten framgår av regionstyrelsens delegationsordning. 

Information i ärendet 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt presidiet, ett utskott, en  
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en  
viss grupp av ärenden. 
 
Av 7 kap. 5 § kommunallagen framgår att nämnden får uppdra åt en anställd hos 
regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. 
 
Det framgår vidare 7 kap. 6 § kommunallagen att om nämnden med stöd av 5 § 
uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan 
anställd inom regionen att fatta beslutet. 
 
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras när det 
gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden som väckts genom 
medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller ärenden som enligt lag 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/3440 

 
 

 

eller annan författning inte får delegeras. 
 
Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när 
det gäller ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap., ärenden 
där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas, ärenden om 
upphandling, eller ärenden om valfrihetssystem. 
 
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av  
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad  
ram/investeringsplan för berörd verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-12-22 
• Delegationsordning - Regionstyrelsen daterad 2022-12-22 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret – Regiondirektör, kansli 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siw Kullberg  
Kanslidirektör 
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Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 118330 

Delegationsordning - Regionstyrelsen 
1. Allmänt 
Grunder för delegering av beslut 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får regionstyrelsen uppdra åt presidiet, ett 
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. 
 
Vidare framgår det av 7 kap. 5 § kommunallagen att styrelsen får uppdra åt en 
anställd hos Region Jönköpings län att besluta på styrelsens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av 
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad 
ram/investeringsplan för berörd verksamhet. 

Beslut som inte får delegeras 
Av 6 kap. 38 § kommunallagen framgår att beslutsrätten i följande ärenden inte 
får delegeras: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell  
beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Vidaredelegering 
Regiondirektören har ställning som förvaltningschef. Beslut som delegeras till 
förvaltningschef får vidaredelegeras i de fall styrelsen godkänt detta, vilket fram- 
går av delegationsordningen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. Därutöver 
är vidaredelegering inte tillåtet. Detta framgår av 7 kap. 6 § kommunallagen. 
 
Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation. 
Delegat kan hänskjuta beslutsfattandet till den som gett delegationen. 
 
 
 
 
 
 

90



 DELEGATIONSORDNING 2(8) 

 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 118330 

Undertecknade av handlingar i styrelsens namn 
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen eller av utskottet på 
delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden samt kontrasigneras av regiondirektören, vid dennes förfall av 
ekonomidirektör. 
 
Befattningshavare som fattar beslut på delegation undertecknar de handlingar som 
är en följd av beslut som vederbörande fattat. 
 

Diarieföring av delegationsbeslut 
Delegaten ansvarar för att beslutet diarieförs. 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till regionstyrelsen vid  
nästkommande sammanträde, såvida annat inte anges i delegationsordningen 
nedan. Beslut som regiondirektören har vidaredelegerat ska av beslutsfattaren 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur anmäler beslutet till styrelsen. 
Anmälan ska ske på för ändamålet särskild framtagen blankett. 
 

Verkställighetsbeslut 
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar regionens  
tjänstemän s.k. verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder.  
Med verkställighet avses åtgärder som en tjänsteman utför i den dagliga 
verksamheten och inom ramen för de arbetsuppgifter som normalt ingår i 
befattningen. I det dagliga arbetet utgår verkställighet ofta från beslut som 
regleras i lag eller avtal. För att ett beslut ska ses som verkställighet får det inte 
föreligga några alternativa lösningar av principiell och övergripande natur. Det 
måste också finnas politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt 
fastställd ekonomisk ram. De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen 
och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ända- mål betraktas som 
verkställighetsbeslut. Detta gäller också beslut som rör förvaltningen och 
regionens interna förhållanden. 
 
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 
 

Jäv 
Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller jävsreglerna i  
kommunallagen och förvaltningslagen. 
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2. Delegering till arbetsutskottet 
 
2.1 Rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser, utbildning o dyl. för 

styrelsens ledamot/ersättare inom och utanför riket 

2.2 Rätt att besluta om styrelsens representation samt regionens representation 
olika sammanhang 

2.3 Rätt att besluta om anställningsvillkor för regiondirektör 

2.4 Rätt att besluta om att sälja utrangerad utrustning om försäljningspris 
understiger 4 000 000 kr 

2.5 Rätt att fatta beslut i individuella ärenden gällande särskild avtalspension 

2.6 Rätt att fatta beslut om utgifter inom 200 000 

 

3. Delegering till ordföranden 
3.1 Rätt att besluta på styrelsens vägnar i brådskande ärenden enligt 6 kap.  

39 § kommunallagen 
Anm. Vid ordförandens förfall fattar vice ordföranden beslut 

3.2 Rätt att besluta om semester och deltagande i kurser, konferenser, utbild- 
ning o dyl. för regiondirektör 

 

4. Delegering till regiondirektören 
 
Regiondirektörens rätt att fatta beslut på delegation samt besluta om 
vidaredelegering framgår av tabellen nedan. 
 
Därtill utöver regiondirektören, som regionens främsta tjänsteman och  
enda förvaltningschef, den operativa ledningen av regionens verksamheter och 
ansvarar för att dessa bedrivs i enlighet med politiska riktlinjer och fastställda 
budgetar. 
 
Region Jönköpings län har som arbetsgivare det övergripande  
arbetsmiljöansvaret. Av regionstyrelsens reglemente framgår att styrelsen är 
anställningsmyndighet. Regionstyrelsen har därmed det övergripande arbetsgivar- 
och arbetsmiljöansvaret och har också det övergripande ansvaret på risk- och 
säkerhetsområdet. 
 
Regiondirektören ansvarar för att regionens verksamheter bedrivs enligt gällande 
lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Regiondirektören ser till att 
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fördelningen av ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna sker nedåt i organisationen. 
Den närmare fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna (inklusive brand, miljö, risk- 
och säkerhetsarbetet) framgår av särskilt framtagen instruktion. 

Företrädarskap allmänt 
4.1 Beslut Får vidaredelegeras 
4.1.1 Rätt att motta delgivning 

(Anmäls ej) 
Ja 

4.1.2 Rätt att utse beslutsattestant samt  
befattningshavare med rätt att teckna 
regionens firma i olika ärenden 

Nej 

4.1.3 Rätt att föra Regionens talan vid domstol 
och andra myndigheter samt vid  
förrättningar av skilda slag.  

Ja 

4.1.4 Rätt att utfärda fullmakt för annan att föra 
Regionens talan vid domstol eller andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda 
slag 

Ja 

4.1.5 Rätt att besluta om yttranden i ärenden av 
mindre principiell natur där regionen är 
remissinstans 

Ja 

4.1.6 Rätt att föra Regionens talan i 
Förvaltningsrätten i mål gällande 
riksfärdtjänst och färdtjänst.   

Ja 

 
 
Personal 
4.2 Beslut Får vidaredelegeras 
4.2.1 Rätt att teckna kollektivavtal och genom- 

föra tvisteförhandlingar 
Ja 

4.2.2 Rätt att anställa/förordna och entlediga 
verksamhetschefer 

Ja 

4.2.3 Rätt att besluta om avgångsvederlag Ja 

 
 
Ekonomi 
4.3 Beslut Får vidaredelegeras 
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4.3.1 Avskrivning av fordran upp till 300 000 kr Ja 

4.3.2 Rätt att fatta beslut om medelsförvaltning i 
enlighet med av fullmäktige fastställd 
finanspolicy 

Ja 

4.3.3 Rätt att besluta om mottagande av gåva till 
Regionen som inte medför några  
restriktioner för Regionens verksamhet 

Ja 

4.3.4 Rätt att besluta om tillämpningsanvisning 
gällande regionens taxor och avgifter 

Ja 

4.3.5 Förändring av regionstyrelsens utgiftsramar 
till följd av avtal, politiska beslut, aktivering 
av investeringar, tekniska justeringar och 
motsvarande så länge detta inte kommer i 
konflikt med 6 kap. 38§ kommunallagen 

Ja 

4.3.6 Ingå, teckna och säga upp leasingavtal 
(bilar) 

Ja 

4.3.7 Rätt att besluta om att sälja utrangerad ut- 
rustning om försäljningspris understiger  
2 000 000 kr 

Ja 

4.3.8 Rätt att besluta om projektmedel upp till 100 
000 kronor som täcks av extern finansiering 

Ja 

4.3.9 Rätt att yttra sig i ärenden rörande 
skuldsanering 

Ja 

 
 
Upphandling (exklusive fastighetsområdet), försäljning 
4.4 Beslut Får vidaredelegeras 
4.4.1 Upphandling av varor och tjänster i enlighet 

med beslutad budget 
Ja 

4.4.2 Rätt att besluta om investeringar i  
utrustning/inventarier understigande 1 mkr 
till följd av akuta ärenden 

Nej 
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Fastigheter 
4.5 Beslut Får vidaredelegeras 
4.5.1 Rätt att besluta om, förvärv, byte, försälj- 

ning av fastigheter m.m. där vederlaget eller 
värdet av ingående delar uppgår till 
högst 1 miljon kronor. 

Ja 

4.5.2 Rätt att besluta om byggnation 
understigande 2 miljon kr 

Ja 

4.5.3 Rätt att ingå, säga upp och förlänga  
förlänga hyresavtal där det sammantagna 
åtagandet inte överstiger 3 mkr 
 
(Gäller regionens åtagande som både  
hyresgäst och hyresvärd) 

Ja 

4.5.4 Upphandling av varor och tjänster i enlighet 
med beslutad budget 

Ja 

4.5.5 Upphandling av byggentreprenad i enlighet 
med beslutad budget 

Ja 

 
 
Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet 
4.6 Beslut Får vidaredelegeras 
4.6.1 Rätt att förordna Dataskyddsombud Nej 

4.6.2 Rätt att ingå, underteckna och säga upp 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Ja 

4.6.3 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om de 
registrerades rättigheter, avseende 
registerutdrag, rättelse, radering, 
begränsning, dataportabilitet 
och invändning enligt 15 – 18 och 20 - 21 
artikel dataskyddsförordningen 

Ja 

4.6.4 Rätt att anmäla personuppgiftsincident som 
ej osannolikt medför en risk för fysiska 
personers fri och rättigheter till  
Datainspektionen enligt 33 artikel 
dataskyddsförordningen 

Ja 
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Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 118330 

4.6.5 Rätt att anmäla sådana 
informationssäkerhetsincidenter som 
omfattas av lag om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster till 
behörig tillsynsmyndighet 

Ja 

 
 

Allmänna handlingar och arkiv 
4.7 Beslut Får vidaredelegeras 
4.7.1 Beslut att helt eller delvis avslå begäran att 

ta del av allmän handling 
Ja 

4.7.2 Besluta om riktlinjer om bevarandetider och 
gallring avseenden regionens arkiv 

Ja 

4.7.3 Utfärda tillämpningsanvisningar till  
regionens arkivreglemente samt 
tillsynsbeslut 

Ja 

 
 
Regionens anknutna stiftelser (donationsfonder) 
4.8 Beslut Får vidaredelegeras 
4.8.1 Besluta i stiftelseärende Ja 

4.8.2 Beslut om ansökan och genomförande av 
permutation 

Ja 

 
 
Kvalitetsregister 
4.9 Beslut Får vidaredelegeras 
4.9.1 Beslut om behandling av data och 

personuppgifter som ligger utanför den 
ordinarie driften 

Ja 

4.9.2 Rätt att ingå, underteckna och säga upp avtal 
avseende överenskommelse om avgift för 
arbete med sammanställning av data ur 
kvalitetsregister 

Ja 
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Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 118330 

Säkerhet och beredskap 
4.10 Beslut Får vidaredelegeras 
4.10.1 Rätt att ingå, underteckna och säga upp 

säkerhetsskyddsavtal enligt 4 kap. 1 § 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

Ja 

4.10.2 Rätt att företräda Regionen i kontakter med 
behörig myndighet, för t.ex. anmälningar, 
kontakter, och samråd vad gäller krig, kris, 
och beredskapsangelägenheter 

Ja 

4.10.3 Rätt att ansöka om samt ändra tillstånd för 
kameraövervakning 

Ja 

 
 
 
Övrigt 
4.11 Beslut Får vidaredelegeras 
4.11.1 Besluta om avvisning av för sent  

inkommen överklagan av beslut 
Ja 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Återrapportering av villkorsbeslut 2022 
Diarienummer: RJL 2022/2319 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner och överlämnar förslaget återrapporteringen av det 
regionala utvecklingsuppdraget för år 2022 till regionstyrelsen för 
beslut. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa 
resultatet av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med 
rapporteringen är att ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i 
utifrån sitt regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det 
område som återrapporteringen gäller.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
• Förslag till återrapport daterad 2022-12-12 
• Bildpresentation 2022-12-15 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-12-12 RJL 2022/2319 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Återrapportering av villkorsbeslut för år 
2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner och överlämnar förslaget återrapporteringen av det regionala 
utvecklingsuppdraget för år 2022 till regionstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultatet av 
det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med rapporteringen är att 
ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i utifrån sitt regionala 
utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det område som 
återrapporteringen gäller.  

Information i ärendet 
Regionledningskontoret har sammanställt förslag till återrapportering gällande 
2022: års insatser utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Rapportering utgör en 
sammanställning över de insatser som genomförts samt utifrån de perspektiv som 
ges av den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Region Jönköpings 
län är enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) skyldig att 
genomföra rapporteringen. 
 
Regeringen meddelar årligen villkorsbeslut för det regionala 
utvecklingsuppdraget. Av beslutet framgår tilldelad bemyndiganderam samt årligt 
anslag (de så kallade 1:1-medlen) för att finansiera insatser inom det regionala 
utvecklingsuppdraget. För år 2022 uppgick bemyndiganderamen till 70 mkr och 
anslaget till 26,5 mkr. 
 
Återrapporteringen lämnas dels till Regeringskansliet, dels till Tillväxtverket 
utifrån en av Tillväxtverket fastställd ordning.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
• Förslag till återrapport daterad 2022-12-12 
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  RJL 2022/2319 

 
 

 

Beslut skickas till 
Näringsdepartementet 
Tillväxtverket 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson  
Regional utvecklingsdirektör 

Peter Friberg  
Sektionschef Uppföljning, Samordning 
och Analys 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 179-197 

Tid: 2022-12-14 kl. 10:30  

Plats: Hotell Högland, Nässjö 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 191  
 
Återrapportering av villkorsbeslut 2022 
Diarienummer: RJL 2022/2319 

Beslut  
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner och överlämnar förslaget återrapporteringen av det 
regionala utvecklingsuppdraget för år 2022 till regionstyrelsen för 
beslut. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa 
resultatet av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med 
rapporteringen är att ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i 
utifrån sitt regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det 
område som återrapporteringen gäller.  

Beslutsunderlag 
• Informationsdragning nämndsammanträdet 2022-12-14 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-14 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
• Förslag till återrapport daterad 2022-12-12 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-12-12 RJL 2022/2319 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Återrapportering av villkorsbeslut för år 
2022 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner och överlämnar förslaget återrapporteringen av det regionala 
utvecklingsuppdraget för år 2022 till regionstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultatet av 
det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med rapporteringen är att 
ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i utifrån sitt regionala 
utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det område som 
återrapporteringen gäller.  

Information i ärendet 
Regionledningskontoret har sammanställt förslag till återrapportering gällande 
2022: års insatser utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Rapportering utgör en 
sammanställning över de insatser som genomförts samt utifrån de perspektiv som 
ges av den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Region Jönköpings 
län är enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) skyldig att 
genomföra rapporteringen. 
 
Regeringen meddelar årligen villkorsbeslut för det regionala 
utvecklingsuppdraget. Av beslutet framgår tilldelad bemyndiganderam samt årligt 
anslag (de så kallade 1:1-medlen) för att finansiera insatser inom det regionala 
utvecklingsuppdraget. För år 2022 uppgick bemyndiganderamen till 70 mkr och 
anslaget till 26,5 mkr. 
 
Återrapporteringen lämnas dels till Regeringskansliet, dels till Tillväxtverket 
utifrån en av Tillväxtverket fastställd ordning.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
• Förslag till återrapport daterad 2022-12-12 
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Instruktioner och begreppsförtydliganden 

Exempel på insatser 
Exempel på insatser efterfrågas i flertalet återrapporteringar. Insatserna kan vara helt 
eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder men även 
insatser med annan finansiering kan redovisas. Insatserna som efterfrågas är sådana 
som har initierats eller genomförts under året. Om insatser är relevanta under mer än 
en fråga behöver de enbart redovisas en gång. Hänvisa vid behov till andra punkter i 
redovisningen, där insatsen också är relevant. 

Resultatbeskrivning 
Syftet med resultatbeskrivningen är att ge en bild av vilka resultat som har uppnåtts 
baserat på de insatser som regionerna har varit delaktiga i utifrån sitt regionala 
utvecklingsansvar. Syftet är även att skapa ett lärande inom det område som 
återrapporteringen gäller. 
 
Resultatredovisningen ska beröra mål, resultat i form av prestationer och så långt det är 
möjligt effekter på kort, medellång och lång sikt. Det är eftersträvansvärt att beskriva 
en resultatkedja, även kallat effektkedja eller interventionslogik, så långt det är möjligt. 
 
Resultat kan presenteras såväl kvantitativt som kvalitativt. Om det saknas en 
uppföljning eller en utvärdering som stöd för resultatbeskrivningen, ber vi er ändå att 
göra en bedömning av resultaten. Ange om resultatbeskrivningen baseras på en 
uppföljning, utvärdering eller en egen bedömning.   
 
Resultatbeskrivningen ska vara överskådlig och ge en rättvisande bild av 
verksamheten. Samtidigt kan det behöva göras ett urval från den mängd av prestationer 
och effekter som kan kopplas till verksamheten/området. 
 
Definitioner och exempel av resultat: 
 

• Prestationer – antal och omfattning av genomförda aktiviteter. Till exempel 
antal deltagande organisationer eller antal framtagna kunskapsunderlag. 

• Effekter på kort sikt – förändrad förmåga hos målgrupper. Till exempel ny/ökad 
kunskap.  

• Effekter på medellång sikt – förändrat beteende hos målgrupper. Till exempel 
tillämpning av ny kunskap eller nya varor/tjänster. 

• Effekter på lång sikt – effekter av förändrat beteende hos målgrupper eller på 
samhällsnivå. Till exempel ökad konkurrenskraft eller bättre hälsa. 
 

I kolumnen Mål handlar det om att ange vilket eller vilka mål i den regionala 
utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen (Interreg) som insatsen ska bidra till.  
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Om hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030 
FN:s Agenda 2030 mål är en handlingsplan med mål för omställning 
till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål 
och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
 
I Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 framgår att 
den regionala utvecklingspolitiken ska vara en del av genomförandet av Agenda 2030. 
 
Regionerna ska i återrapporteringen redovisa hur ni (inom ramen för ert ansvar enligt 
lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar) arbetat med att möta 
samhällsutmaningarna och där integrerat de tre hållbarhetsdimensionerna enligt ovan.  
Med denna redovisning blir det därför en redogörelse för hur regionernas arbete 
bidragit till Agenda 2030.  
 
Samhällsutmaningarna avser de som är identifierade i Nationell strategi för hållbar 
regional utveckling i hela landet 2021–2030. Det vill säga demografiska förändringar, 
globalisering, miljöproblem och klimatförändringar, socioekonomi och sammanhållning 
samt teknisk utveckling.  

Begreppet territoriellt perspektiv 
I återrapporteringen ska regionerna redovisa hur olika territoriella perspektiv har 
beaktats. Det vill säga hur insatser och prioriteringar tar hänsyn till varierande 
förutsättningar mellan till exempel landsbygder och städer av olika storlek och 
karaktär, men också olika funktionella samband över kommun-, läns-, och landsgränser. 
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Återrapportering 1 – Regionalt utvecklingsarbete  

 
Utifrån 5–7 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar respektive 3–5, 8–10, 16 och17 §§ förordningen 
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska regionerna ge en sammanfattande beskrivning av verksamheten under 
året. Redovisningen ska innehålla uppgift om: 
 

• Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för att genomföra den 
har bedrivits. 

• Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de har medfört eller förväntas medföra samt hur de har 
bidragit till omställningen för att möta samhällsutmaningar och därmed uppnå målet för den regionala 
utvecklingspolitiken samt mål i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet 
respektive programmen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). 

• Hur en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och 
insatser inklusive hur integrering av jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat har stärkts. 

• Hur olika territoriella perspektiv har beaktats samt vilken hänsyn som har tagits till olika förutsättningar 
som råder i olika delar av länet.    
 

Redovisningen av verksamheten ska vara uppdelad på de strategiska områdena i regeringens skrivelse Nationell 
strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (Skr. 2020/21:133), det vill säga likvärdiga 
möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet, kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela 
landet, innovation och förnyelse samt företagande och entreprenörskap i hela landet samt tillgänglighet i hela landet 
genom digital kommunikation och transportsystemet.  
 
Redovisningen inom tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet kan i 
förekommande fall innehålla en beskrivning av de insatser som har genomförts för att främja bredbandsutbyggnad 
under året. Redovisningen kan även innehålla uppgift om arbete som har bedrivits vid sidan av det som utförts av 
regionala bredbandskoordinatorer.  

1.1  Den regionala utvecklingsstrategin  
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för frågorna 1.1.1–1.1.3 är 
sammantaget 2 500. 
 
1.1.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet med den regionala 

utvecklingsstrategin och samordningen av insatser för genomförandet har 
bedrivits under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet. 

 
Observera! Information om uppföljning och utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin behöver inte redovisas. Den informationen inhämtas i 
återrapportering 4 – Analys, uppföljning och utvärdering.  
 
 
I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är visionen att Jönköpings län blir Sveriges 
mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla invånare, trivs, utvecklas och mår 
bra. Strategin lägger grunden för Jönköpings läns arbete med hållbar utveckling, där 
nära samverkan med flera aktörer är förutsättningen för att lyckas med det regionala 
utvecklingsuppdraget. Arbetet med att förverkliga målen i vår RUS drivs genom olika 
sakområden på regional utveckling, såsom näringsliv, innovation, 
kompetensförsörjning, attraktivitet, infrastruktur, tillgänglighet. Dessa arbetar med de 
fastställda RUS-områdena Attraktiv region, Tillgänglig region, Smart region och 
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Kompetent region. I samtliga RUS-områden och i alla våra uppdrag och insatser ska 
våra tvärsektoriella perspektiv, hållbarhet och globalisering integreras.  
  
Samverkan och påverkansarbete är centrala delar av vårt regionala utvecklingsarbete. 
Vi samverkar i många former med kommunerna i länet, andra regioner, näringslivet, 
akademi, civilsamhälle och myndigheter, men också med samverkansorgan på lokal, 
regional och nationell nivå. Påverkansarbetet handlar om att medvetandegöra länets 
behov av utveckling i enlighet med vår RUS samt sprida kunskap som leder till att 
utvecklingen blir hållbar. 
 
Många av våra insatser under 2022 har bedrivits genom projekt, som till stor del har 
finansierats av 1:1-medel och genom strukturfonderna. Strukturfonderna är viktiga 
verktyg i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Fonderna utgör tillsammans 
med regionala tillväxtmedel (1:1 och regionalt avsatta medel) stor del av det regionala 
utvecklingskapitalet i länet. Sedan våren 2020 har arbetet inför EU:s nya 
programperiod pågått. Arbetet med programmet för Småland och Öarna samordnas av 
Region Jönköpings län. Parallellt med programframtagandet förbereds även nya 
satsningar inför den nya programperioden. Ett gemensamt projekt för smart 
specialisering har initierats mellan länen. Den gemensamma transformationsanalys 
som genomförs i detta projekt kommer att kunna ligga till grund för fler framtida 
gemensamma satsningar för ökad smart specialisering, vilket ligger i linje med den 
regionala utvecklingsstrategin. Den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län 
präglas av hållbarhet. Strukturfonderna som verktyg driver på och möjliggör detta 
arbete. EU:s krav kring hållbarhet och tydlighet mot grön omställning säkrar detta 
arbete ytterligare. 

 
1.1.2 Beskriv hur ni (inom ramen för ert ansvar enligt lagen om regionalt 

utvecklingsansvar) har arbetat med att möta samhällsutmaningarna och där 
integrerat samtliga dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  
 

Utgångspunkten för Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi är Agenda 2030 med 
de 17 globala målen för hållbar utveckling. Insatser kopplade till samhällsutmaningarna 
är direkt spårbara till målen i Agenda 2030.  
   
När det gäller demografiska förändringar har vi haft flera insatser bl.a. kopplade till vår 
digitaliseringsstrategi och ett nytt regionalt serviceprogram har tagits fram. 
Globalisering, där har vi genomfört olika insatser kring kompetensförsörjning och haft 
ett fokus på att vårt näringsliv ska vara internationellt konkurrenskraftigt. Miljö och 
klimat, här har vi haft flera insatser som handlar om att främja mer hållbara transporter 
och resor och att verka för att Jönköpings län ska bli ett klimatsmart plusenergilän. 
Socioekonomi och sammanhållning, även här kan nämnas insatser främst kopplad till 
kompetensförsörjning, men när det gäller sammanhållning ser vi, inte minst pga kriget i 
Ukraina, att det demokratiska och fria samhället och vår grundläggande trygghet inte 
kan tas för givet. 
 

 
Observera! Se ovan, sidan 4, om hållbarhetsdimensionerna, Agenda 2030 och 
samhällsutmaningarna.  
 

1.1.3 Beskriv hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med den 

108



 

6(42)  
 

regionala utvecklingsstrategin.  
 

Region Jönköpings län beaktar det territoriella perspektivet i samtliga insatser.  
I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Regional Utveckling är det 
internationella arbetet både ett eget och ett tvärsektoriellt område. Prioriterade 
delstrategier i RUS handlar om att dra nytta av de resurser som EU erbjuder och att 
bidra till att utveckla EU i en mer hållbar riktning. Nyttjandet av ERUF-medel och ESF-
medel är relativt god, sett till projekt verksamma i länet.  
 
Vidare så beaktas det genom insatser som utformas utifrån skillnaderna i länets olika 
delar. Genom en spridning av insatser och aktörer över området uppnås en anpassning. 
Exempel som kan lyftas fram är nya serviceprogrammet, de insatser på 
kompetensförsörjningsområdet som anpassas utifrån olika näringslivsstrukturer eller 
det strategiska transportinfrastrukturarbetet. 
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om begreppet territoriellt perspektiv.  

1.2 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela 
landet 2021–2030 

1.2.1 Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för frågorna 1.2.1.1–1.2.1.3 är 
sammantaget 5 500. Fråga 1.2.1.4 har ingen teckenbegränsning. 
 
1.2.1.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet inom likvärdiga möjligheter till 

boende, arbete och välfärd har genomförts under året. Beskriv även eventuella 
utmaningar i genomförandet. 
 

Under året har ett nytt Regionalt serviceprogram arbetats fram inom kommersiell 
service. Programmet ska lägga en grund för hur stöden till kommersiell service ska 
hanteras och prioriteras och även bidra till samverkan mellan nationella, regionala och 
lokala aktörer som verkar för tillgänglighet till kommersiell service på landsbygden. 
Kommersiell service innebär tillgång till dagligvaror, drivmedel och service som paket-, 
apoteks- och betaltjänstombud. Länet har idag 36 butiker som är den enda/sista på sin 
ort. Programmet ska gälla 2023–2030. En utmaning här är snabba förändringar när det 
till exempel gäller digitalisering (teknisk utveckling) på olika sätt och den senaste tiden 
har de höga elpriserna varit ett stort problem för butikerna. Demografin påverkar 
naturligtvis också möjligheten att driva butik på en ort.  
  
Nytt för 2022 är också att medel avsattes för investeringsbidrag för kommersiell 
service. Tidigare har Länsstyrelsen haft medel för detta via Landsbygdsprogrammet 
men då det inte finns medel längre där, fanns ett stort behov av detta stöd.  
  
Som tidigare år har arbetet med driftstöd, servicebidrag och hemsändningsbidrag 
fortsatt. Flera butiker har fått ekonomiska problem under året vilket lett till en ökad 
efterfrågan på stöd.  
  
Under året har också framtagandet av Region Jönköpings läns första 
besöksnäringsstrategi för perioden 2023-2030 påbörjats. Besöksnäringsstrategin ska 
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bidra till en samsyn hos aktörer som arbetar kopplat till besöksnäringen. Den ska 
möjliggöra kraftsamling för genomförandet av insatser som utvecklar besöksnäringen i 
Jönköpings län. Strategin har det breda perspektivet privatturism, mässor, möten och 
evenemang. Med utgångspunkt från den nationella besöksnäringsstrategin och det 
horisontella perspektivet platsutveckling skapar det möjligheter för boende, näringsliv 
och besökare på en plats.  
  
Som ett led i att skapa likvärdiga möjligheter till evenemang runt om i länet, har ett 
evenemangsstöd införts under året. Stödet kan sökas av kommuner och civilsamhället 
och är avsett för tillfälliga nya och större nationella evenemang i länet som festivaler, 
konferenser och tävlingar med nationell eller internationell prägel. Evenemangen ska 
stärka länets attraktivitet för både besökare och invånare. 

 
 
1.2.1.2 Beskriv hur ni (inom ramen för ert ansvar enligt lagen om regionalt 

utvecklingsansvar) har arbetat med att möta samhällsutmaningarna och där 
integrerat samtliga dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  
 

Servicen på landsbygden har betydelse för alla tre hållbarhetsaspekterna, människa, 
miljö och ekonomi. Detta finns med i det nya serviceprogrammet. Man kan exempelvis 
peka på ökade resor om butiker läggs ner, butikens överlevnad som gynnas av 
köptrohet (ekonomisk hållbarhet) och att butiken ofta är en mötesplats, social 
hållbarhet.  
  
Investeringsbidraget har ofta använts för att byta ut kylar, frysar och belysning till 
energisnålare varianter och även till att installera solceller.  
  
Hållbarhetsaspekterna genomsyrar arbetet med att ta fram besöksnäringsstrategin. 
Under processen har det framkommit vikten av insatser kopplat till affärsutveckling för 
besöksnäringen för att få ekonomiskt hållbara och livskraftiga företag. Perspektivet 
platsutveckling är en central del i processen med att ta fram besöksnäringsstrategin och 
genom att involvera invånare, civilsamhälle, näringsliv och det offentliga är social 
hållbarhet en central del av arbetet för att skapa platser där människor trivs och bidrar 
till samhällsutvecklingen. I dialog med företag har samtliga hållbarhetsaspekter lyfts för 
att identifiera vilka utmaningar företag inom besöksnäringen står inför.  
  
Evenemangsstödet kan ses som ett led i att utveckla den sociala hållbarheten i länet. 

 
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om hållbarhetsdimensionerna, Agenda 2030 och 
samhällsutmaningarna.  

 
1.2.1.3 Beskriv hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med likvärdiga 

möjligheter till boende, arbete och välfärd.  
 

Insatserna inom kommersiell service riktar sig endast till butiker och bränslestationer 
på landsbygden där servicen är gles.    
  
Den regionala besöksnäringsstrategin och arbetet med att ta fram 
besöksnäringsstrategin involverar aktörer från hela Jönköpings län. Den färdiga 
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strategin kommer rikta sig till hela länets alla delar. En dialog med närliggande regioner 
och olika former av samarbeten över regiongränserna görs kopplat till besöksnäringen.  
  
Evenemangstödet riktar sig till hela länet, stad och land och samtliga kommuner.  
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om begreppet territoriellt perspektiv.  
 
1.2.1.4 Ge exempel på insatser som har genomförts eller initierats under året. 

Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder men även insatser med annan finansiering kan 
redovisas. Ange max 5 insatser och fyll i tabellen nedan.  

 
Namn på insats och kort 
beskrivning 

 
 
 
 
 

Mål  
Ange vilket eller vilka mål i den 
regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala 
strukturfondsprogrammet 
respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen 
(Interreg) som insatsen ska 
bidra till.  
 

Resultat i form av 
prestationer 
Beskriv uppnådda eller 
förväntade prestationer. 
 
För definitioner och exempel av 
prestationer se sidan 3.  

Resultat i form av effekter  
Beskriv så långt det är möjligt 
uppnådda eller förväntade 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt.  
 
Ange om det är uppnådda eller 
förväntade effekter.  
 
Ange även om 
resultatbeskrivningen baseras 
på en uppföljning, utvärdering 
eller egen bedömning.  
 
För definitioner och exempel av 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt se sidan 3. 

Nytt Regionalt serviceprogram 
framtaget.  

Mål enligt RUS: 
2035 är Jönköpings län den 
bästa platsen att besöka, växa 
upp, bo, leva, verka, åldras på 
och flytta till för alla.  

Statistik för länet har 
sammanställts och kartor och 
annat material tagits fram.  
Samverkan har ökat efter fler 
möten under arbetet. Länets 
kommuner och Länsstyrelsen 
har varit delaktiga.  

På kort sikt: Butiker på 
landsbygden överlever. Och 
invånare månar om sin butik.  
På lång sikt: Människor kan bo, 
leva och verka på landsbygden.  
  
Egen bedömning.  

Medel har avsatts för 
investeringsbidrag inom 
kommersiell service. Nytt i 
Region Jönköpings län.  

Mål enligt RUS: 
2035 är Jönköpings län den 
bästa platsen att besöka, växa 
upp, bo, leva, verka, åldras på 
och flytta till för alla.  

Två bränslestationer och fem 
butiker har beviljats 
investeringsbidrag under året 
på totalt ca 2,3 miljoner.  

På både kort och lång sikt har 
möjligheten för dessa butiker 
och stationer att överleva ökat. 
Stärkt möjlighet att leva och 
verka på landsbygden. 
 
Egen bedömning. 

Framtagande av 
Besöksnäringsstrategin  

Mål enligt RUS: 
2035 är Jönköpings län den 
bästa platsen att besöka, växa 
upp, bo, leva, verka, åldras på 
och flytta till för alla.  

Samverkan mellan näringsliv, 
civilsamhälle, kommuner och 
regionala aktörer för att skapa 
samsyn och identifiera hot och 
möjligheter kopplat till 
besöksnäringen.  
Ca 100 företag har involverats, 
70 kommunala tjänstemän från 
länets 13 kommuner och 8 
främjande aktörer på regional 
nivå. Under året har 12 
workshops genomförts inom 
olika fokusområden.   
  
Ökad förmåga hos 
kommunerna att involvera 

På kort sikt: Ett ökat 
engagemang. Med ett starkt 
platsutvecklings-perspektiv har 
besöksnärings-frågorna fått en 
bättre plattform på lokal nivå. 
Fler engagerar sig i arbetet och 
känner ägarskap kring 
frågorna.  
  
På kort och lång sikt: Processen 
tydliggör rollfördelning och 
vem som gör vad kopplat till 
besöksnäringen, vilket skapar 
goda förutsättningar inför en 
fortsatt hållbar utveckling av 
besöksnäringen i länet.  
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olika roller kopplat till 
besöksnäringen. 
Goda förutsättningar för att på 
lokal nivå arbeta med 
platsutveckling.  

Egen bedömning.  

Evenemangsstöd  Mål enligt RUS: 
2035 är Jönköpings län den 
bästa platsen att besöka, växa 
upp, bo, leva, verka, åldras på 
och flytta till för alla.  

Under året har tre 
evenemangsstöd beviljats.  

På kort sikt gör stödet att 
arrangören vågar anordna ett 
evenemang och på lång sikt att 
länet upplevs mer attraktivt.  
 
Egen bedömning.  

    

 

1.2.2 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet  
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för frågorna 1.2.2.1–1.2.2.3 är 
sammantaget 10 000. Fråga 1.2.2.4 har ingen teckenbegränsning. 
 
1.2.2.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet inom kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling har genomförts under året. Beskriv även eventuella 
utmaningar i genomförandet. 
 

En målsättning i vår regionala utvecklingsstrategi när det gäller kompetensförsörjning 
är att genom innovation och förändringskraft utveckla vårt näringsliv och gå stärkta ur 
kriser och strukturomvandlingar. En utmaning är att företag upplever att största 
hindret för tillväxt är brist på rätt kompetens. Det finns en stor matchningsproblematik 
i länet, en könssegregerad arbetsmarknad och våra utbildningar matchar inte 
näringslivets behov.  
  
Grundstenen för en välfungerande kompetensförsörjning i länet är relevanta 
behovsanalyser. För att länets kompetensförsörjning ska kunna stärkas krävs att 
förmågan till analys och trendspaning ökas hos oss och aktörerna i länet. Under året har 
ett arbete påbörjats kring att ta fram ett strukturerat arbetssätt och metoder för 
analysarbetet inom regional utveckling samt en kompetensbehovsrapport.  
  
Ytterligare insatser för att främja länets kompetensförsörjning har initierats i form av 
olika projekt. Dessa finns redovisad i tabellen 1.2.2.4.  
  
Betydelsen av att öka den formella kompetensen i länets näringsliv, som i nationell 
jämförelse är låg, har lyfts under flera år. Här utgör ökad samverkan med akademin ett 
viktigt inslag. Genom projektet ”Kvist”, som drivs av de två lärosätena Jönköping 
University och Linnéuniversitetet i samverkan med Träcentrum i Nässjö, har man 
uppnått en väl fungerande samverkan, som i sin tur har lett till att det småländska 
trärelaterade näringslivet har involverats i båda lärosätens verksamhet. Projektet 
avslutas under 2023 och man hyser gott hopp om att metoder och arbetssätt 
implementeras i ordinarie verksamhet hos de inblandade aktörerna. 

 
 
1.2.2.2 Beskriv hur ni (inom ramen för ert ansvar enligt lagen om regionalt 

utvecklingsansvar) har arbetat med att möta samhällsutmaningarna och där 
integrerat samtliga dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.   
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Genom de projekt som vi själva drivit eller varit med och medfinansierat under 2022, 
har stor vikt lagts vid att integrera samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Detta 
förtydligas genom den roll vi har kring strukturfonderna där vi kan vara med och stärka 
projektplaner för Småland och öarna. Genom stöd till länets projektägare har framför 
allt den sociala hållbarheten vart i fokus och stärkts i länet. Flera socialfondsprojekt har 
haft ett tydligt mål att arbeta med att möta länets samhällsutmaningar och stärka en 
hållbar utveckling.  

 
 

Observera! Se ovan, sidan 4, om hållbarhetsdimensionerna, Agenda 2030 och 
samhällsutmaningarna.  

 
1.2.2.3 Beskriv hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  
 
Vi arbetar alltid brett med att få så många kommuner som möjligt delaktiga i de olika 
projekt som direkt eller indirekt stödjer kompetensförsörjningsarbetet i länet. 
Samverkan med vuxenutbildningen sker både från ett länsövergripande perspektiv och 
kring de noder som finns i länet med Jönköping, Höglandet och de så kallade GGVV-
kommunerna (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo). Tydligast samverkan sker 
kring statsbidragsansökningar som rör yrkesvux, lärcentra och validering. Ett annat 
territoriellt perspektiv är hur Teknikcollege är organiserat i länet med Teknikcollege 
höglandet, Teknikcollege Västra Småland och Teknikcollege Södra Vätterbygden.  

 
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om begreppet territoriellt perspektiv.  

 
1.2.2.4 Ge exempel på insatser som har genomförts eller initierats under året. 

Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder men även insatser med annan finansiering kan redovisas. 
Ange max 5 insatser och fyll i tabellen nedan.  
 

Namn på insats och kort 
beskrivning 

 
 
 
 
 

Mål  
Ange vilket eller vilka mål i den 
regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala 
strukturfondsprogrammet 
respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen 
(Interreg) som insatsen ska 
bidra till.  
 
 

Resultat i form av 
prestationer 
Beskriv uppnådda eller 
förväntade prestationer. 
 
För definitioner och exempel av 
prestationer se sidan 3.  

Resultat i form av effekter  
Beskriv så långt det är möjligt 
uppnådda eller förväntade 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt.  
 
Ange om det är uppnådda eller 
förväntade effekter.  
 
Ange även om 
resultatbeskrivningen baseras 
på en uppföljning, utvärdering 
eller egen bedömning.  
 
För definitioner och exempel av 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt se sidan 3. 

Valideringslyft. 
Projektägare Myndigheten för 
yrkeshögskolan. 

Mål enligt RUS:  
Stärka den långsiktiga 
kompetensförsörjningen och 
matchningen för en hållbar 
tillväxt.  

Större operativ samverkan 
mellan berörda myndigheter 
och regioner för ökad 
användning av validering.    
    

Effekter på lång sikt:  
Stärkt operativ infrastruktur 
för validering.  
Stärkta förutsättningar för 
regionerna att arbeta med 
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Etablera en väl fungerande 
samverkan inom länet och 
mellan alla aktörer.   
 

Ökad samsyn kring och 
förståelsen för nyttan med 
validering som instrument på 
nationell och regional nivå.  
  
Utvecklat metodstöd till 
regionerna för långsiktig 
kapacitetsuppbyggnad inom 
validering.   

validering som del i det 
regionala 
kompetensförsörjnings- och 
sysselsättningsarbetet.    
Ökad likvärdighet, kvalitet, 
legitimitet och rättssäkerhet i 
genomförandet av validering.    
Förstärkt stöd till individer i 
valideringsprocessen.    
Fler individer ges möjlighet att 
bli validerade.   
  
Egen bedömning.  

Stärka koppling mellan skola 
arbetsliv.  

Mål enligt RUS:  
Säkerställa en mer jämställd 
arbetsmarknad, utveckla ett 
hållbart och diversifierat 
arbetsliv och ett inkluderande 
och mer tillgängligt arbetsliv.  
 

En stärkt samverkan mellan 
arbetsliv och skola. Samarbetet 
mellan länets kommuner och 
näringslivet sker på ett mer 
systematiskt sätt.   

Effekter på lång sikt:   
Unga får tidigt kännedom om 
arbetsmarknaden och får 
verktyg till att göra väl 
informerade val inför 
framtiden. 
Näringslivet får ett ökat 
inflytande i utbildningar och 
kan visa upp sin verklighet och 
möjligheter.    
Attitydpåverkan åt båda hållen 
– när ungdomar och arbetslivet 
ökar sin interaktion. Företagens 
Employer branding stärks.  
Ökade möjligheter för alla 
kommuner att få tillgång till ett 
systematiskt och strukturerat 
arbetssätt som stärker 
kopplingen mellan skola-
arbetsliv. 
Ett mer enhetligt regionalt 
arbetssätt skapas och möjliggör 
ett långsiktigt arbete.   
 
Egen bedömning.  

Framtidssäkrad industri 
Samverkanspartner Region 
Kronoberg 

Mål enligt RUS:  
Stärka kompetens-
försörjningen i länet, förbättra 
förutsättningarna för 
länsinvånarna att 
kompetensutveckla och 
vidareutbilda sig under 
pågående anställning. 

Handledning/coaching, 
branschvalidering alternativt 
kartläggning för tjänstemän har 
utförts. 

Kompetensutveckling av 
anställda inom industrin genom 
modell från svensk 
industrivalidering. 
 
Initierande av en regional 
infrastruktur för industrins 
kompetensutveckling av 
anställda. 
 
Resultat så här långt i 
projektet:  
363st unika bransch-
valideringar varav 271st är 
män och 92st är kvinnor.  
Totalt antal deltagare som 
registrerats och som har tagit 
del av kompetens-
utvecklingsinsatser är 619st.  
Antal företag 40st.  

Effekter på lång sikt:    
SMF inom industrin arbetar 
strategiskt med sin 
kompetensförsörjning. 
 
Yrkesverksamma/anställda har 
tillräckliga förutsättningar att 
utveckla den kompetens som 
krävs för ett hållbart arbetsliv 
och en stark position på 
arbetsmarknaden. 
   
Kompetensnivån i företaget 
räcker för att ta vara på 
möjligheter med ny teknik, 
möta kunders krav, 
upprätthålla kvalitet, 
produktivitet och lönsamhet. 
 
Egen bedömning. 

Nuläge och framtid - Regionala 
kompetensbehov och stärkt 
analys- och prognosarbete 

Mål enligt RUS:  
Att 2035 bli Sveriges mest 
hållbara, attraktiva och 
tillgängliga region. Vi ska ha 

Förväntade prestationsresultat: 

Metodutveckling för att ta fram 
kunskapsunderlag som 

Effekter på lång sikt:  
Ökad kompetens kring 
omvärldsanalys och 
framtidsspaning.  
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förmågan att attrahera, behålla 
och utveckla kompetenser för 
att säkra näringslivets 
utveckling.    

möjliggör skräddarsydda 
insatser som möter länets 
kompetensbehov på kort och 
lång sikt.  
Gemensam referensram i form 
av underlagen och som 
underlättar samverkan.  

Systematisk 
utbildningsplanering.  
Proaktivt arbete med länets 
aktörer för länets 
kompetensförsörjning. 
Ökad möjlighet till snabbare 
omställning.  
  
Egen bedömning.  

Preview. Projektägare Science 
Park  

Mål enligt RUS:  
Under Smart region handlar en 
delstrategi om att förstärka 
näringslivets innovations- och 
förändringskraft.  
 

Trend- och framtidsspaning, 
kopplat till behov av 
omställning.  
 
Samverkan kring att skapa ett 
tillväxt- och framtidsorienterat 
ledarskap hos lokala och 
regionala beslutsfattare. 

Effekt på kort och lång sikt: 
Ökad kunskap, förbättrade 
arbetsprocesser och en stärkt 
samverkan runt trend- och 
framtidsspaning, i syfte att få en 
ökad förståelse för företagens 
behov av hållbar omställning.  

Främja och stärka innovations- 
och förändringskraften hos 
såväl företagen, som lokala och 
regionala beslutsfattare med 
näringslivsavdelningarna/-
bolagen i spetsen, samt det 
företagsfrämjande systemet.  
  
Egen bedömning.  

 

1.2.3 Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i  
hela landet 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för frågorna 1.2.3.1–1.2.3.3 är 
sammantaget 10 000. Fråga 1.2.3.4 har ingen teckenbegränsning. 
 
1.2.3.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet inom innovation och förnyelse 

samt entreprenörskap och företagande har genomförts under året. Beskriv 
även eventuella utmaningar i genomförandet.  
 

Innovation, utveckling och förnyelse är avgörande för förmågan att möta nya 
utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Region Jönköpings läns strategi för 
smart specialisering (S3) utgår från RUS. Med S3-strategin lägger vi fokus på de 
regionala styrkeområden där länet har särskilda fördelar och styrkor. Målet med Smart 
specialisering i Region Jönköpings län är att kraftsamla regionala aktörer för att 
identifiera och utveckla våra styrkeområden där det skapar störst effekt; dessa 
styrkeområden är:  
  
• Smart industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag   
• E-handel och logistik   
• Skogsnäring och träförädling   
• Besöksnäring   
• Livsmedel och livsmedelsförädling   
   
Utöver mål och resurser för dessa fem prioriterade styrkeområden pekar S3-strategin 
ut tjänstedesign som ett gemensamt behov och möjlighet för utveckling och innovation. 
Stommen i den regionala resursbasen är mångfalden av företag tillsammans med 
forskning på Jönköping University (JU), nationella industriella kompetenskluster, 
innovationsmiljöer och forskningsinstituten. ”Gnosjöanda”, mångfald, bredd, 
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småskalighet och närhet öppnar för kreativa korsbefruktningar och en unik 
utvecklings- och specialiseringsspiral.  
  
Under 2022 har vi, tillsammans med de övriga regionerna inom Småland och öarna, 
initierat en transformationsanalys inom S3 för att kunna utforma insatser som ökar 
innovationsförmågan. Syftet är att öka konkurrenskraft och hållbar tillväxtför att se 
vilka förändringar i form av förnyad kunskap och förnyades kapaciteter som behövs för 
att åstadkomma en varaktig förändring av dessa kunskapsområden.  
  
Transformationsbehoven i respektive kunskapsområde kommer både att utgå från 
globala frågor som hållbarhet och digitalisering men kommer också fokusera på 
territoriella förhållanden som demografi, kompetens, tillgång till marknader, koppling 
till europeiska samarbeten, exportsamverkan, investeringsfrämjandemetoder, 
samverkan med akademin etc.   
  
De förändrade omvärldsförutsättningar på flera plan som skett de senaste åren har satt 
fingret på nödvändigheten av omställningsförmåga i länets näringsliv och det som 
numera ofta benämns resiliens.  Med detta som grund har ett antal utvecklingsprojekt 
initierats i samverkan med länets innovationssystem, varav några omnämns nedan.  
  
Artificiell Intelligens (AI), är ett område som på senare tid lyfts allt oftare som en ”game 
changer”, med stor framtida påverkan på nära nog all affärsverksamhet. Science Park 
har i samverkan med Jönköping University under något år drivit strukturfondsprojektet 
AI Readiness, som handlar om att på ett sätt som är anpassat för mindre företag visa 
och möjliggöra nyttan med AI och att inse betydelsen av att samla och strukturera data. 
Projektet står nu i begrepp att ansökan om ytterligare tre års finansiering från regionala 
fonden.  
  
Jönköpings län har likt flertalet län i landet förmedlat affärsutvecklingscheckar på de 
medel som tillhandahållits ur EU:s omställningssatsning React. Arbetet som drivs i nära 
samverkan med Almi. Merparten av medlen har beviljats till checkar för digital 
omställning därefter följer grön omställning. Checkarna för internationalisering har haft 
en lägre efterfrågan, inte för att områdets betydelse har minskat, utan främst orsakat av 
kvardröjande effekter av pandemin.  
  
När det gäller de kulturella och kreativa näringarna har också arbete med förnyelse och 
entreprenörskap bedrivits. Näringen är relativt svag i Jönköpings län i jämförelse med 
län av samma storlek och kan behöva stärkas. Sektorn stöttas genom olika insatser i 
form av projekt, som finns beskrivna i tabell 1.2.3.4.  
  
Länets digitaliseringsstrategi utgör en viktig grund för förnyelse, innovation och 
företagande. Det långsiktiga målet är att bli det län som är bäst i Sverige att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter. Benchmarking har gjorts mot 16 av 21 län hur dom 
jobbar med rollen digitaliseringsstrateg för att förflytta sig framåt i respektive län.  
  
Vi har skapat DIGG inspiration, en plattform som ska dela kunskap och forskning samt 
inspirera länets alla aktörer kring möjligheterna med digitalisering. När vi arrangerade 
DIGG inspiration day, en kunskapskonferens deltog besökare från länets alla 13 
kommuner fysiskt eller digitalt.  
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Vi har även initierat ett samarbete med det företagsfrämjande systemet och Science 
Park kring nulägesbild samt påbörjat samtal kring samverkansstrukturer och 
gemensam lobbying. Prioritering har gjorts där delmålen som digital ledning, digital 
kompetens och digital innovation har pekats ut. Vår analys av läget är att dom största 
utmaningarna ligger på ovanstående delområden.  
  
Handlingsplan för att realisera mål i digitaliseringsstrategin är framtagen. Vi har 
Identifierat fyra viktiga faktorer gemensamma för alla typer av verksamheter som är 
viktiga att arbeta med för att den digitala transformationen ska ta fart. Ledarskap, 
strategi, kunskap och innovation. Dessa faktorer är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv 
för att undvika adhoc transformation och säkerställa långsiktighet och ekonomisk 
hållbarhet.  
  
Avslutningsvis följer vi och deltar i nationella diskussioner kring innovation, 
förändringsledning och grön omställning.    
  
För att möta utmaningarna med de stora omvärldshändelser som sker arbetar olika 
aktörer tillsammans i nätverket F samverkan. Region Jönköpings län ansvarar för att 
sammanställa påverkan på näringsliv och ekonomiska värden. Arbetet innebär också att 
identifiera behov av insatser. Regional utveckling samlar berörda aktörer veckovis i det 
som kallas “samling för kriget i Ukraina och energikrisen” för att sammanställa aktuell 
lägesbild.   

 
 

 
1.2.3.2 Beskriv hur ni (inom ramen för ert ansvar enligt lagen om regionalt 

utvecklingsansvar) har arbetat med att möta samhällsutmaningarna och där 
integrerat samtliga dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.   

 
Utmaningar  
Samhällsutmaningarna, inte minst globalisering, miljöproblem och klimatförändringar, 
socioekonomi och teknisk utveckling ställer stora krav på trend- och framtidsspaning 
samt scenarioplanering. Vi har därför fokuserat på att inleda ett insikts- och 
påverkansarbete för att öka kunskapen om framtidsdriven förändringsledning. Behovet 
bedöms vara särskilt stort hos de små företagen som ligger långt ner i värdekedjan och 
inte vanligtvis har den omvärldsbevakning som krävs i den komplexa och utmanande 
tid som både är här och nu och nära framtid.   
   
Klimatomställningen och omställningen till ett långsiktigt hållbart näringsliv utgör en 
utmaning som omfattar samtliga insatsområden i arbetet med den regionala 
utvecklingen. Jönköpings län kännetecknas av en stor andel tillverkningsindustri med 
omställningsutmaningar. Länet kännetecknas också av stora transportflöden, både till 
och från länet men även genom det. Att bidra till att utveckla klimatneutrala samt 
hållbara flöden är en långsiktig utmaning.  
  
För att möta utmaningarna och säkerställa att utvecklingen är hållbar i länet är det 
centralt att vi är tydliga med våra hållbarhetskrav gentemot alla aktörer som beviljas 
medel av oss. Genom de olika projekt som vi själva drivit eller varit med och 
medfinansierat under 2022, har stor vikt lagts vid att integrera samtliga dimensioner av 
hållbar utveckling.  
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Detta förtydligas genom den roll vi har kring strukturfonderna där vi ställer krav på 
projektplaner för Småland och öarna så att projektägarna, vi själva eller externa parter, 
arbetar in hållbarhetsaspekterna i sina mål och aktivitetsplaner. Genom stöd till länets 
projektägare har framför allt den ekonomiska- och ekologiska hållbarheten vart i fokus 
och stärkts i länet. Genom insatser indirekt mot länets näringsliv har företagen stärkts i 
sina affärsmodeller för att arbeta strategiskt med dessa områden, samt direkt i form av 
företagsspecifika konsultinsatser för att göra klimatavtrycksberäkningar, förändrade 
produktions- och processmetoder, insatser för att för att få en mer jämställd arbetsplats 
mm. 
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om hållbarhetsdimensionerna, Agenda 2030 och 
samhällsutmaningarna.  

 
1.2.3.3 Beskriv hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med innovation 

och förnyelse samt entreprenörskap och företagande.  
 
I samtliga projekt som har genomförts eller är under genomförande 2022 har vi arbetat 
brett med länsomfattande delaktighet av kommuner, näringsliv och andra aktörer. Inte 
minst kan nämnas ett gott samarbete med de kommunala näringslivsorganisationerna, 
som representerar näringslivet i såväl stad som landsbygd. Därtill finns en nära 
samverkan mellan regionerna inom Småland och öarna, där vi har flera samarbeten. Ett 
av de är det gemensamma arbetet med den transformationsanalys som nu genomförs. 
Ytterligare ett exempel på vårt territoriella samarbete är de regionövergripande projekt 
som genomförs av det företagsfrämjande systemet och olika branschorganisationer. 
Över landsgräns har även ett litet samarbete initierats med Algarve i Portugal.  

 
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om begreppet territoriellt perspektiv.  

 
1.2.3.4 Ge exempel på insatser som har genomförts eller initierats under året. 

Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder men även insatser med annan finansiering kan redovisas. 
Ange max 5 insatser och fyll i tabellen nedan.  
 

Namn på insats och kort 
beskrivning 

 
 
 
 
 

Mål  
Ange vilket eller vilka mål i den 
regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala 
strukturfondsprogrammet 
respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen 
(Interreg) som insatsen ska 
bidra till.  
 
 

Resultat i form av 
prestationer 
Beskriv uppnådda eller 
förväntade prestationer. 
 
För definitioner och exempel av 
prestationer se sidan 3.  

Resultat i form av effekter  
Beskriv så långt det är möjligt 
uppnådda eller förväntade 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt.  
 
Ange om det är uppnådda eller 
förväntade effekter.  
 
Ange även om 
resultatbeskrivningen baseras 
på en uppföljning, utvärdering 
eller egen bedömning.  
 
För definitioner och exempel av 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt se sidan 3. 
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Vart i hela världen är världen 
på väg  

Mål enligt RUS:  
Jönköpings län 2035 är en 
långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion.  
Projektets mål är att stärka 
förmågan till omställning för att 
göra näringslivet hållbart och 
konkurrenskraftigt.  
  
 

För 110 företag i 9 av länets 
kommuner har insatser 
genomförts som har bidragit till 
att öka företagens innovations- 
och förändringskraft.  
Arbetet har skett genom 
omvärldsanalys, goda 
exempel, kunskapsspridning, 
lärande, inspiration, och ett 
aktivitets- och 
innovationsdrivande 
arbetssätt.  
 

Effekter på kort sikt:  
En ökad innovation- och 
förändringskraft i näringslivet i 
Jönköpings län.  
På läng sikt:  
Ett hållbart, diversifierat och 
kunskapsintensivt näringsliv i 
hela länet.  
Jönköpings län är en långsiktigt 
hållbar och innovativ 
tillväxtregion.  
  
Egen bedömning.  

Kvalitetsutveckling 2.0 – 
Framtidsdriven 
förändringsledning  

Mål enligt RUS:  
Förstärka näringslivets och det 
offentligas innovations- och 
förändringskraft.  
Projektet syftar till att stärka 
konkurrenskraft, kapacitet och 
förändringsledningsförmågan 
hos länets företag och 
organisationer.  
 

Initial förstudie och regional 
framåtspanande 
näringslivsanalys har under 
2022 kompletterats med 
kommunspecifik näringslivs 
och arbetsmarknadsstatistik. 
Framtidsriktade samtal med 
respektive kommuns 
näringslivsenhet och 
kommunledning.  
Kommunrundan genererade två 
fördjupande sidoprojekt 
kopplade till digitalisering 
m.m.  
Ett påverkansarbete har 
påbörjats kring framtidsdriven 
förändringsledningsförmåga 
bl.a. genom byggande av ett 
kunskapsnav i form av en 
digital plattform.  
Nytt samarbete med ett 
REACTmedels-projekt som 
drivs av Science Park. 
Kartläggning av länets samtliga 
projekt för att hitta liknande 
projekt för samverkan och 
samlärande. 

Uppnådda effekter på kort sikt:  
  
Förstärkt kvalitetsutveckling 
och förändringsledning 
Förbättrad förståelse för 
behovet av en ökad agil 
ledningsförmåga hos företagen.  
   
Effekt på medellång sikt:  
Ökad insikt om både sårbarhet 
och affärsmöjligheter i en 
komplex och utmanande tid.   
   
Effekter på lång sikt:  
Robustare och 
konkurrenskraftigare 
näringsliv.  
Ökad kunskap för att arbeta i en 
komplex och snabbt föränderlig 
verklighet.  
Väluppbyggd samverkan med 
kunskapsöverföring och 
förstärkta effekter ut mot den 
gemensamma målgruppen små 
företag i Jönköpings län.  
 
Egen bedömning. 

Affärsutvecklingscheckarna 
som erbjuds inom tre 
områden:  
Internationalisering,  
Digital omställning samt  
Grön omställning.  
  
Stödet är på maximalt 250 000 
kr och utgör i normalfallet som 
mest 50% av den totala 
kostnaden för satsningen man 
söker stöd för. För grön 
omställning kan dock 
stödandelen ökas till 70%.   
  
Under 2022 har även checkar 
erbjudits via 1:1-anslaget för 
insatser gällande produkt- och 
tjänsteutveckling samt 
verifieringsmedel gällande 
innovationer av olika slag. För 
dessa insatser är stödet från 
150 000 kr eller mindre per 
insats.  

Mål enligt RUS:  
Bidra till att Jönköpings län 2035 
är en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion.  
  
Projektmål är att stärka förmågan 
till omställning för att göra 
näringslivet hållbart och 
konkurrenskraftigt.  
 

React-checkarna kom igång 
från sommaren 2021 och sedan 
dess har nedanstående 
uppnåtts. Checkarna nedan på 
1:1-anslaget avser samtliga 
beslut under 2022.  
  
Typ av check: 
Internationalisering  
Antal beslut 2022: 3 st  
(Beslut totalt: 6 st)   
Belopp 2022: 750 000kr  
(Totalt: 1 400 000 kr)     
Anslag: React-EU  
  
Typ av check:  
Digital omställning  
Antal beslut 2022: 9 st  
(Beslut totalt: 25 st)  
Belopp 2022: 1 285 175kr  
(Totalt: 4 127 035 kr  
Anslag: React-EU  
  
Typ av check:  
Grön omställning   
Antal beslut 2022: 5 st  

Effekt på kort sikt:  
Stärkta relationer med 
affärsutvecklare på Almi, vilket 
underlättar för företaget att ta 
del av stöd och rådgivning som 
länets samlade 
innovationssystem kan 
erbjuda.  
  
Effekt på medellång sikt:  
Större investeringar görs av 
företagen; detta genom 
uppväxlingseffekter, då stödet 
lett till investeringar i företag 
på mer än det dubbla beloppet 
som beviljats.  
Större satsningar och 
satsningar i snabbare takt på 
företagen tack vare checkarna.  
  
Egen bedömning.  
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(Beslut totalt: 11 st)  
Belopp 2022: 1 278 000kr  
(Totalt: 2 285 780kr)  
Anslag: React-EU  
  
1:1-anslaget: 
Produktutveckling: 
7 st, 931 000 kr 
Verifieringsmedel: 
11 st, 461 050kr 

Förstudie: Koncept- och 
kompetensutveckling inom 
Hotell och Restaurang  
  

Mål enligt RUS:    
En kompetent region samt en 
Smart region  
  
Projektmål:  
Kartläggning av gapet mellan 
nuvarande utbildningar inom 
hotell och restaurang och 
branschens behov och 
förväntningar inom detta 
område.  

Ett samarbete har etablerats 
med Algarveregionen i Portugal 
för kompetens-utveckling inom 
hotell och restaurangnäringen  
Benchmarking har skett för att 
se hur andra regioner har 
lyckats med utmaning att få fler 
att vilja arbeta inom yrket.  
 

Effekt på medellång sikt:  
Stärkt samverkan i branschen i 
länet kring kompetens- och 
konceptutvecklingsinsatser   
Effekt på lång sikt:  
Etablering av en regional aktör 
som äger koncept- och 
kompetensutvecklingsinsatser 
på alla relevanta nivåer för 
branschens aktuella områden.  
Egen bedömning.  
 

”Syret” - mötesplats för 
kulturella och kreativa näringar 
i Jönköpings län  

Mål enligt RUS:  
2035 är Jönköpings län en 
långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion.  
 

Ca 25 kreatörer hyr lokal på 
Syret och 2 av dessa har också 
butik i lokalerna. Utbildning i 
att starta företag har 
genomförts av Science Park. 
Under sommaren ledde fyra av 
kreatörerna workshops för 
barn i Jönköpings kommuns 
regi. Flera kommuner och 
föreningar har gjort 
studiebesök i lokalerna. 
Samarbeten har inletts med 
bl.a. Södra Vätterbygdens 
konstrunda och Elmia. 
Projektledarna har presenterat 
Syret på en KKN-konferens 
inom RSS.  

Effekt på kort sikt:  
Deltagarna får fler uppdrag och 
några kan nu ägna sig åt sitt 
skapande på heltid.   
Effekt på lång sikt:  
Fler företag inom kulturella och 
kreativa näringar i länet 
skapas.  
 
Egen bedömning.  
 

    

1.2.4 Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och 
transportsystemet 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för frågorna 1.2.4.1–1.2.4.3 är 
sammantaget 5 500. Fråga 1.2.4.4 har ingen teckenbegränsning. 
 
Redovisningen kan i förekommande fall innehålla en beskrivning av de insatser som har 
genomförts för att främja bredbandsutbyggnad under året. Redovisningen kan även 
innehålla uppgift om arbete som har bedrivits vid sidan av det som utförts av regionala 
bredbandskoordinatorer.  
 
1.2.4.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet inom tillgänglighet genom digital 

kommunikation och transportsystemet har genomförts under året. Beskriv 
även eventuella utmaningar i genomförandet. 
 

Transportsystemet: Under 2022 har det pågått ett intensivt arbete med att färdigställa 
och besluta nya långsiktiga planerna för statlig transportinfrastruktur, både på nationell 
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och regional nivå. En stor utmaning i arbetet är att den nationella infrastrukturplanen 
beslutades i början av sommaren och efter höstens val med en regering baserad på ett 
annat politiskt styre än tidigare som har signalerat andra prioriteringar än tidigare 
saknas den långsiktiga stabilitet som landet behöver i dessa frågor. Bristen på 
långsiktighet från staten och den svajighet som regeringen förmedlar är en enorm 
utmaning på området.  
  
Digital kommunikation: Region Jönköping län har genom samverkan i genomförandet 
av Bredbandsstödet som administreras av PTS genomfört offentligt samråd och tagit 
fram regionala prioriteringar för den fortsatta, stödfinansierade utbyggnaden av 
bredband på landsbygden.  

 
 

 
1.2.4.2 Beskriv hur ni (inom ramen för ert ansvar enligt lagen om regionalt 

utvecklingsansvar) har arbetat med att möta samhällsutmaningarna och där 
integrerat samtliga dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.   
 

Transportsystemet: Region Jönköpings län har under 2021 och 2022 lagt ner mycket 
arbete på revideringen av den regionala transportplanen. Detta har varit ett omfattande 
arbete där hållbarhet har varit integrerat i hela processen. Olika strategier har arbetats 
fram för hur satsningar och prioriteringar kan göras och hur dessa ska bedömas ur 
samtliga hållbarhetsdimensioner, vilket har gett hållbarhet en ökad tyngd på strategisk 
nivå. Under 2022 har även en regional cykelstrategi fastställts och en satsning för 
genomförandet av strategin på regional nivå har inletts. Den regionala cykelstrategin 
omfattar all slags cykling och belyser på ett tydligt sätt komplexiteten i frågan och berör 
även de olika förutsättningar som finns, både geografiskt och bland olika grupper i 
samhället – inte minst barns möjligheter att själva kunna cykla till skola och aktiviteter 
lyfts.   
Digital kommunikation: En likvärdig tillgång till digital kommunikation i enlighet med 
de nationella och regionala bredbandsmålen är en förutsättning för att stad och 
landsbygd ska kunna utvecklas på lika villkor samt för att få tillgång till samhällsservice 
och välfärd på lika villkor. Arbetet med en god digital infrastruktur möter många av de 
utpekade samhällsutmaningarna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i 
hela landet 2021–2030, inte minst demografiska förändringar, miljöproblem och 
klimatförändringar, sammanhållning samt teknisk utveckling. 

 
 

 
Observera! Se ovan, sidan 4, om hållbarhetsdimensionerna, Agenda 2030 och 
samhällsutmaningarna.  

 
1.2.4.3 Beskriv hur olika territoriella perspektiv har beaktats i arbetet med 

tillgänglighet genom digital kommunikation och transportsystemet.  
 
Att integrera det territoriella perspektivet och de geografiska dimensionerna är 
naturligt i arbetet med tillgänglighet genom både digitala kommunikation och 
transportsystem. Att förstå hur logiken för olika system och hur dessa kan komplettera 
varandra är grundläggande för att skapa tillgänglighet i hela länet. Därför är det 
självklart att arbeta med många olika verktyg samtidigt och hela naturligt att två av de 
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prioriterade frågorna under 2022 för Region Jönköpings län har varit nya stambanor 
och en regional cykelstrategi, då de båda är verktyg för att öka tillgänglighet till, från 
och inom länet. Även för digital kommunikation är dessa perspektiv centrala för en 
ändamålsenlig och välfungerande utbyggnad av den digitala infrastrukturen.  

 
 
Se ovan, sidan 4, om begreppet territoriellt perspektiv.  
 
1.2.4.4 Ge exempel på insatser som har genomförts eller initierats under året. 

Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder men även insatser med annan finansiering kan redovisas. 
Ange max 5 insatser och fyll i tabellen nedan.  
 

Namn på insats och kort 
beskrivning 

 
 
 
 
 

Mål  
Ange vilket eller vilka mål i den 
regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala 
strukturfondsprogrammet 
respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen 
(Interreg) som insatsen ska 
bidra till.  
 

Resultat i form av 
prestationer 
Beskriv uppnådda eller 
förväntade prestationer. 
 
För definitioner och exempel av 
prestationer se sidan 3.  

Resultat i form av effekter  
Beskriv så långt det är möjligt 
uppnådda eller förväntade 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt.  
 
Ange om det är uppnådda eller 
förväntade effekter.  
 
Ange även om 
resultatbeskrivningen baseras 
på en uppföljning, utvärdering 
eller egen bedömning.  
 
För definitioner och exempel av 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt se sidan 3. 

Regional cykelsatsning  Mål enligt RUS:  
Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat 
och förbrukningen av jordens 
resurser.   
Utveckla infrastrukturen i länet 
så att den möjliggör hållbara, 
säkra och tillgängliga resor, 
transporter, logistik och 
turism.  
  
Projektmål:  
Inom tre år genomföra de 
insatser som har prioriterats 
inom respektive målområde i 
den regionala cykelstrategin för 
Jönköpings län.  
Ta fram ett cykelbokslut per år 
under tre år. Cykelbokslutet ska 
innehålla minst de delar som 
anges i förslaget till regional 
cykelstrategi för Jönköpings 
län.  

Kampanjer, beteendepåverkan.  
Framtagande av en regional 
cykelstrategi.  
Inventering av förutsättningar 
för kombinationsresor.  
Checklista för fysisk planering.  
Stöttning av externa projekt och 
aktiviteter.  
 

Effekt på kort och lång sikt:  
Fler korta vardagsresor ska 
göras med cykel.  
Sammanhängande cykelbarhet 
mellan målpunkter i länet.  
Stärkt samverkan kring cykling 
på länsnivå.  
  
Egen bedömning.  
 

Nya stambanor  Mål enligt RUS:  
Tillgänglig region, med specifikt 
delmål om att arbeta aktivt med 
nya stambanor.  
 

Samverkan kring revideringen 
av de långsiktiga 
infrastrukturplanerna. 
Anordnande av kunskaps-
höjande seminarier, 

Effekt på kort sikt:  
Frågan om nya stambanor ska 
få ett tydligt utpekande i ny 
nationell infrastrukturplan.  
Effekt på lång sikt:  
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framtagande av rapporter, 
deltagande på seminarier och 
samordning av remiss-
yttranden.  

Realiserade nyttor som nya 
stambanor ger; ökad kapacitet 
och robusthet i 
järnvägssystemet, nya 
resmöjligheter, förstorade och 
förstärkta 
arbetsmarknadsregioner.  
  
Egen bedömning.  

ATTRACT – Innovativ 
arbetspendling för attraktiva 
arbetsgivare i Jönköpings län   
  
Projektägare: Energikontor 
norra Småland/Region 
Jönköpings län   
    
Samverkanspartner: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.   
 

Mål enligt RUS:  
En attraktiv, tillgänglig, 
jämställd och hållbar region.  
Skapa en hållbar ekonomisk 
tillväxt i närings-   
 liv och samhälle.   
Skapa förutsättningar för en 
god hälsa och hög livskvalitet i 
hela länet.   
 

Deltagande organisationer:   
- 12 st vid projektstart   
- 20 st vid projektslut     
    
Antal förväntade prestationer: 
38+   
Dessa är insatser som 
deltagarna åtagit sig att 
genomföra inom sina 
organisationer.  
 

Effekt på kort sikt:  
Utsläppsminskning på 1 600 
ton koldioxid (12 500 MWh). 
Medverkande arbetsgivare ska 
uppfattas som mer attraktiva 
för anställda.   
  
Effekter på kort och medellång 
sikt:  
Anställdas klimatbelastande 
arbetspendling minskar genom 
medverkande organisationers 
attraktiva erbjudanden.  
Medverkande organisationer 
ökar sin attraktivitet och bidrar 
till bättre kompetens-
försörjning i länet.  
Ökat hållbarhetsengagemang i 
stort hos målgruppen.   
Ökad samverkan och 
samhandling i frågorna.   
Ökad omställningstakt för 
frågorna även utanför 
projektdeltagare.   
Minskad belastning på miljö, 
klimat och förbrukningen av 
jordens resurser.   
  
Egen bedömning, men 
förväntade resultat kommer att 
följas upp inom projektet och 
med stöd av extern 
utvärderare.  

FASTR - snabbare omställning 
till fossilfria transporter i 
Jönköpings län   
  
Projektägare: Energikontor 
norra Småland/Region 
Jönköpings län   
    
Samverkanspartner: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.   
 

Mål enligt RUS:    
En attraktiv, tillgänglig, 
jämställd och hållbar region.  
Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat 
och förbrukningen av jordens 
resurser.  
   
 

Deltagande organisationer: 20   
    
Antal förväntade prestationer: 
80–100   
 

Effekt på kort sikt:  
Gemensam kommunplattform 
för upphandling inom hållbara 
transporter. 
Ökad kunskap om fossilfria 
drivmedel och dess fordon har.  
   
Effekt på medellång sikt: 
Ökad omställning. 
Beslut inom politik och 
näringsliv, hållbara 
upphandlingsförfaranden och 
infrastruktursatsningar som 
ger ett mer fossiloberoende län. 
 
Effekt på lång sikt: 
Nya satsningar, projekt och 
testbäddar med stor inverkan 
på det fortsatta arbetet med 
person- och godstransporter 
och drivmedel i Jönköpings 
län.   

Framtagande av handlingsplan 
kopplat till länets 
digitaliseringsstrategi.  

Mål enligt RUS:  
Hållbar digital utveckling.  

Involverande process med 
många aktörer i länet, bl.a. det 
företagsfrämjande systemet och 

Effekt på kort och lång  
Ökad digital mognad i länet. 
Ökad takt på den digitala 
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 kommunerna. Samverkan för 
digital transformation.  
Samarbete kring att identifiera 
nuläge kring de mest 
prioriterade delmålen i 
digitaliseringsstrategin. 
Kunskapsspridande konferens 
DIGG Inspiration Day har 
genomförts med 180 deltagare 
på plats och 80 deltagare 
digitalt. Samtliga kommuner i 
länets fanns representerade 
bland deltagarna.  

transformationen, genom fokus 
på ledarskap, strategi, 
kompetens och kultur.  
Ökat nyttjande av tillgängliga 
medel för finansiering av digital 
transformation.  
  
Egen bedömning.  
 

 

1.3 Jämställdhet, integration samt miljö och klimat 

1.3.1 Jämställdhet 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för fråga 1.3.1.1 är 2 000. Fråga 
1.3.1.2 har ingen teckenbegränsning. 
 
1.3.1.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet med att stärka integrering av 

jämställdhet har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i 
genomförandet. 

 
Jämställdhetsarbetet i länet sker i nära och gott samarbete med länets aktörer. Det är en 
utmanande och central fråga för länets utveckling med ett könsuppdelat näringsliv och 
traditionella könsroller.  
Arbetet med jämställd regional utveckling har fortsatt ta sin utgångspunkt i den 
regionala jämställdhetsplattformen Jäj, som drivs tillsammans med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. Den årliga satsningen på Orange week, en vecka fri från mäns våld mot 
kvinnor, har genomförts.  
 
För att stärka kvinnor som är ledare och deras kompetens har ett samarbete ingåtts 
med Science Park, Handelskammaren och Poolia kring att utse länets unga ledande 
kvinna samt årets styrelsetalang.  
 
Det krävs fortsatta insatser på området och en fortsatt kunskapsbildning för att 
säkerställa att insatserna riktas väl och att de önskade effekterna kan uppnås. 

 
 
1.3.1.2 Ge exempel på insatser som har genomförts eller initierats under året. 

Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder men även insatser med annan finansiering kan redovisas. 
Ange max 5 insatser och fyll i tabellen nedan.  

 
Kommentar: Om insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart 
redovisas en gång. Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen 
också är relevant.  
 

Namn på insats och kort 
beskrivning 

 

Mål  
Ange vilket eller vilka mål i den 
regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala 

Resultat i form av 
prestationer 
Beskriv uppnådda eller 
förväntade prestationer. 

Resultat i form av effekter  
Beskriv så långt det är möjligt 
uppnådda eller förväntade 
effekter på kort, medellång och 
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strukturfondsprogrammet 
respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen 
(Interreg) som insatsen ska 
bidra till.  
 
 

 
För definitioner och exempel av 
prestationer se sidan 3.  

lång sikt.  
 
Ange om det är uppnådda eller 
förväntade effekter.  
 
Ange även om 
resultatbeskrivningen baseras 
på en uppföljning, utvärdering 
eller egen bedömning.  
 
För definitioner och exempel av 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt se sidan 3. 

Årets unga ledande kvinna  Mål enligt RUS:  
Säkerställa en jämställd 
regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället.  

Region Jönköpings län bidrar 
med tid i arbetsgruppen för 
utmärkelsen Årets unga 
ledande kvinna.  
Region Jönköpings län bidrar 
med tid i arbetsgruppen för 
utmärkelsen årets unga ledande 
kvinna. Årets unga ledande 
kvinna finansieras genom 
partnerskap med ett flertal 
aktörer, bl a Länsstyrelsen, 
Jönköpings universitet och 
Styrelseakademien.  
Ca 140 kvinnor har nominerats 
från länets alla delar.   
Föreläsningar, bl.a. om 
affärsnyttan med ett medvetet 
jämställdhetsarbete har 
genomförts.  

Effekt på medellång sikt:  
Fler kvinnor på ledande 
befattningar i länet.  
  
Egen bedömning.  
 

Jämställd regional tillväxt 
Kunskapsplattformen Jäj  
  
En samarbets- och 
kommunikationsplattform som 
drivs gemensamt av Region 
Jönköpings län och 
Länsstyrelsen i Jönköping 

Mål enligt RUS:  
Säkerställa en jämställd 
regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället.  
 

Aktiviteter i aktörssamverkan 
inom jämställdhetsområdet.  
Informationskampanjer, bl.a. 
genom Instagram, gentemot 
näringsliv och medborgare.  
   
Region Jönköpings län och 
länsstyrelsen har genom Jäj 
gemensamt gett stöd till 
satsningar som bidrar till att 
fler kvinnor får ledande 
befattningar i länet, t.ex. 
Handelskammarens satsning 
100-listan, en lista med kvinnor 
som har minst två års 
erfarenhet av styrelsearbete.  

Effekt på x sikt:  
Ökad medvetenhet och 
engagemang hos medborgare 
och näringsliv kring 
jämställdhet.  
Näringslivet har 
medvetandegjorts kring 
affärsnyttan med att medvetet 
arbeta med hållbarhet och 
jämställdhet  
Förändrade beteenden som 
innebär att fler kvinnor 
rekryteras i länets 
företagsstyrelser och till 
ledande positioner i företagen.  
Normkritiskt könsrolls-
tänkande som ger breddad 
rekryteringsbas för både män 
och kvinnor till yrken som 
dominerats av det ena eller 
andra könet.  
Egen bedömning.  

Jämställd regional tillväxt 
Orange week, 16 days  

Mål enligt RUS:  
Säkerställa en jämställd 
regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället.  
   
Länsgemensam vision: Ett 
Jönköpings län fritt från våld 
samt målen i den nationella 
strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot 

Samarbete med UNWomen 
Sverige kring att ta fram 
kampanjmaterial och att sprida 
det orange budskapet om att 
stoppa mäns våld mot kvinnor 
och flickor.  
Samverkan med idrottsrörelsen 
och RF/SISU Småland kring att 
sprida medvetenhet och 
kunskap om våld mot kvinnor 
och flickor genom 

Effekt på lång sikt:  
Ökad kunskap och medvetenhet 
hos medborgare och 
yrkesverksamma om att se, 
fråga och agera när det handlar 
om våld och förtryck i nära 
relationer samt om 
hedersförtryck.  
  
Egen bedömning.  
 

125



 

23(42)  
 

kvinnor och våld i nära 
relationer.  

#orangekapten, orange pin och 
budskap i sociala medier.  
Aktiviteter och föreläsningar i 
samverkan med Länsstyrelsen 
riktade till yrkesverksamma 
och allmänheten om 
hedersrelaterat våld och våld i 
nära relationer. 

    
    

 

1.3.2 Integration 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för fråga 1.3.2.1 är 2 000. Fråga 
1.3.2.2 har ingen teckenbegränsning. 
 
1.3.2.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet med att stärka integrering av 

integration har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i 
genomförandet. 
 

Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget ingår integration i arbetet med 
andra primära målsättningar. Antalet insatser utifrån enbart ett integrationsperspektiv 
är således få, men bedrivs integrerat inom andra insatser där vi räknar med att en 
stärkt integration i länets uppnås som en effekt av insatsen. Detta är påtagligt inom 
arbetet med kompetensförsörjning och en fortsatt hög sysselsättning. De kunskaper 
som förvärvats på arbetsplatsen har dock inte alltid kunnat diplomeras eller vidimeras 
varför valideringsåtgärder är en strategiskt viktig insats.   
  
Det finns dock långtidsarbetslösa utrikesfödda som inte lyckats introduceras på 
arbetsmarknaden. Denna grupp rustas främst genom kommunernas arbete och 
åtgärder och i de insatser som kommunerna driver i samverkan. Insatserna Räkna med 
mig och Kompetenskartläggning 360 grader är båda exempel som har denna 
inriktning.   
  
Det saknas strategisk kunskap i länet kring hur långsiktig integration som sträcker sig 
utanför arbetsmarknaden kan uppnås och vilka utmaningar som är förenade med detta, 
till exempel kring hur en traditionellt könsuppdelad arbetsmarknad påverkar 
integrationen.   
  
Insatser har även riktats för att utjämna skillnader avseende hälsa, till exempel genom 
hälsocoacher eller hälsoguider. Dessa insatser bedrivs huvudsakligen inom 
folkhälsoområdet och ingår inte som en integrerad del i det regionala 
utvecklingsarbetet.   

 
 
1.3.2.2 Ge exempel på insatser som har genomförts eller initierats under året. 

Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder men även insatser med annan finansiering kan redovisas. 
Ange max 5 insatser och fyll i tabellen nedan. 
 

Kommentar: Om insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart 
redovisas en gång. Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen 
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också är relevant.  
 

Namn på insats och kort 
beskrivning 

 
 
 
 
 

Mål  
Ange vilket eller vilka mål i den 
regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala 
strukturfondsprogrammet 
respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen 
(Interreg) som insatsen ska 
bidra till.  
 

Resultat i form av 
prestationer 
Beskriv uppnådda eller 
förväntade prestationer. 
 
För definitioner och exempel av 
prestationer se sidan 3.  

Resultat i form av effekter  
Beskriv så långt det är möjligt 
uppnådda eller förväntade 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt.  
 
Ange om det är uppnådda eller 
förväntade effekter.  
 
Ange även om 
resultatbeskrivningen baseras 
på en uppföljning, utvärdering 
eller egen bedömning.  
 
För definitioner och exempel av 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt se sidan 3. 

Räkna med mig!  Mål enligt RUS:  
Stärka den långsiktiga 
kompetensförsörjningen och 
matchningen för  
integration och hållbar tillväxt.  
Säkerställa en integrerad 
arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv.  
 

Framtaget metodmaterial 
"Räkna med mig!" för 
användning i länets 
kommuner.  
MIX-metoden har fördjupats 
och implementerats i alla 
kommuner i länet.  
 

Effekt på medellång sikt:  
Rättighetsbaserat arbetssätt 
som tillgodoser mänskliga 
rättigheter.   
Ökad inkludering samt 
inkludera målgruppen som en 
aktiv samverkansaktör.  
Hållbar organisering av arbetet 
kring målgruppen.  
Social innovation.  
  
Egen bedömning samt den 
utvärdering som gjorts visar att 
modellen är effektiv för att 
målgruppen ska närma sig egen 
försörjning. 
 

Kompetensutveckling 360 
grader  
Projektägare: Träcentrum 
Nässjö  
 

Mål enligt RUS:  
Stärka den långsiktiga 
kompetensförsörjningen och 
matchningen för  
integration och hållbar tillväxt.  
Säkerställa en integrerad 
arbetsmarknad och ett 
inkluderande arbetsliv.  

Samverkanspartners: De sex 
höglandskommunerna.  
Samverkan med ett trettiotal 
industriföretag inom 
träbranschen samt 
kommunernas näringslivs- och 
arbetsmarknadsenheter samt 
Arbetsförmedlingen.  
Genom att i projektet integrera 
yrkesutbildning med 
språkträning, orientering i  
svensk arbetsmarknad och 
arbetsmarknadskultur skapas 
förutsättningar för att lyckas 
med kompetensförsörjning och 
matchning. Projektets deltagare 
erhåller såväl yrkesmässiga 
som sociala kompetenser samt 
ökad medvetenhet om 
kulturella skillnader.  
Metoder som ser till hela 
människan och möter 
individens enskilda behov av 
personlig  
coaching in i det svenska 
samhället och in på den svenska 
arbetsmarknaden.  

Effekt på kort och medellång 
sikt:  
Ökade möjligheter för 
deltagarna till anställning eller 
fortsatta studier.  
Ökad tillgång för företagen till 
relevant utbildad kompetens 
Förbättrad kompetens-
försörjning i branschen för 
industriell produktion inom trä, 
möbel, inredning och trähus.  
Ökade förutsättning för 
målgruppen till långvarig 
anställning   
  
Egen bedömning.  
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1.3.3 Miljö och klimat   
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för fråga 1.3.3.1 är 2 000. Fråga 
1.3.3.2 har ingen teckenbegränsning. 
 
1.3.3.1 Beskriv hur det strategiskt viktigaste arbetet med att stärka integrering av miljö 

och klimat har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i 
genomförandet. 
 

Det strategiskt viktigaste arbetet miljö- och klimatutmaningarna har under året varit att 
skett att integrera och genomföra den regionala energi- och klimatstrategin. Arbetet 
sker genom nära och god samverkan med länets aktörer, främst genom det Klimatråd 
som länsstyrelsen driver. Flera insatser utifrån strategin har genomförts eller påbörjats 
under året, som till exempel genomförandet av länets Klimatvecka- 
 
Arbetet inom Vägar till hållbar utveckling har pågått under året där kunskapsutveckling 
riktad mot näringslivet gjort med god effekt, till exempel genom framtagande av 
utbildningar samt modeller för att mäta effekterna av företags förändringsresor. 
   
Den energikris som drabbat länet har lett till mobilisering inom området och en rad 
olika insatser har initierats. Bland annat har en regional energisparkampanj tagits fram 
inför vintern 2022-2023. 
 
Slutligen så är det värt att lyfta fram de utvecklingscheckar som företag har möjlighet 
att söka för att minska sin klimatpåverkan. De är eftertraktade och är en form av 
finansiering som medger att företagen kan anpassa insatsen utifrån sina behov och 
förutsättingar. 

 
 
1.3.3.2 Ge exempel på insatser som har genomförts eller initierats under året. 

Insatserna kan vara helt eller delvis finansierade med anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder men även insatser med annan finansiering kan redovisas. 
Ange max 5 insatser och fyll i tabellen nedan. 

 
  
Kommentar: Om insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart 
redovisas en gång. Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen 
också är relevant.  

Namn på insats och kort 
beskrivning 

 
 
 
 
 

Mål  
Ange vilket eller vilka mål i den 
regionala utvecklingsstrategin, 
det regionala 
strukturfondsprogrammet 
respektive de territoriella 
samarbetsprogrammen 
(Interreg) som insatsen ska 
bidra till.  
 
 

Resultat i form av 
prestationer 
Beskriv uppnådda eller 
förväntade prestationer. 
 
För definitioner och exempel av 
prestationer se sidan 3.  

Resultat i form av effekter  
Beskriv så långt det är möjligt 
uppnådda eller förväntade 
effekter på kort, medellång och 
lång sikt.  
 
Ange om det är uppnådda eller 
förväntade effekter.  
 
Ange även om 
resultatbeskrivningen baseras 
på en uppföljning, utvärdering 
eller egen bedömning.  
 
För definitioner och exempel av 
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effekter på kort, medellång och 
lång sikt se sidan 3. 

Vägar till hållbar utveckling 
Insatsområde 2: 
Hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling och 
cirkulär ekonom  

Mål enligt RUS:  
Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat 
och förbrukningen av jordens 
resurser  
Säkerställa en ökad hållbar 
produktion av livsmedel och en 
god vattenkvalitet i hela länet.  
 

Arbete med att skapa 
förutsättningar för industriella 
symbioser samt ökade cirkulära 
lösningar i länet.  
Framtagande av en 
konsoliderad modell för att 
mäta företagens 
hållbarhetsresa. Verktyget har 
testats av det 
företagsfrämjande systemet 
under hösten.  
Bidragit till framtagandet av två 
utbildningar på Jönköping 
University kring företagens 
omställning.  

Effekt på kort sikt:  
Flera projektidéer på temat hos 
medverkande aktörer.  
  
Effekt på lång sikt:  
Företag i länet har i stor 
utsträckning ställt om till 
cirkulära affärsmodeller.  
Symbiossamverkan mellan 
företag/aktörer har utvecklats 
så att cirkulär ekonomi 
främjas.  
Fler livsmedelsproducenter, 
ökad självförsörjningsgrad på 
livsmedel.  
  
Egen bedömning.  

Vägar till hållbar utveckling 
Insatsområde 3: 
Hållbarhetssäkrad finansiering  

Mål enligt RUS:  
Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat 
och förbrukningen av jordens 
resurser.  
Skapa en hållbar social 
utveckling för människor och 
företag.  
Skapa en hållbar ekonomisk 
tillväxt i näringsliv och 
samhälle.  
 

En hållbarhetssäkrad 
finansieringsstrategi har tagits 
fram.   
Verktyg och stöd för 
hållbarhetssäkring av 
projektprocessen är under 
utveckling, men avvaktar 
Tillväxtverkets fortsatta arbete 
på området.  
Framtagen processmodell som 
illustrerar vilka processer som 
det regionala utvecklings-
uppdraget vilar på. 

Effekt på kort sikt:  
Ökad kunskap om hur 
hållbarhet integreras i styrning 
och uppföljning av våra 
utvecklingsprocesser.  
Effekt på medellång sikt:  
Fler projekt och insatser som 
bidrar till en hållbar region.  
  
Egen bedömning.  

Samling för kriget i Ukraina 
samt energikrisen - 
Energiinsatser  

Mål enligt RUS:  
Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat 
och förbrukningen av jordens 
resurser.  
Skapa en hållbar social 
utveckling för människor och 
företag.  
Skapa en hållbar ekonomisk 
tillväxt i näringsliv och 
samhälle.  

En tankesmedja med aktörer 
från näringslivet, 
energibolagen, kommunerna, 
Länsstyrelsen, Energikontoret 
med flera har samlats för att 
identifiera insatser för att mota 
negativa effekter av 
energikrisen.  

Effekter på kort sikt:  
Gemensam och tydligare 
kommunikation till nationella 
nivån om länets utsatthet 
avseende energiförsörjning.  
En regional energisparkampanj 
för att förbättra situationen för 
företag och invånare, genom att 
spara energi och jämna ut 
energikurvan över dygnet.  
  
Effekter på medellång sikt:  
Ökad takt i den gröna 
omställningen.  
Bibehållen konkurrenskraft och 
sysselsättning i länet.  
  
Egen bedömning.  

Förstudie: Samverkan för 
minskad klimatpåverkan i 
bygg- och fastighetssektorn i 
Jönköpings län  

Mål enligt RUS:  
Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat 
och förbrukningen av jordens 
resurser . 

Förstudien ska generera förslag 
på långsiktigt framgångsrika 
samverkansformer för en 
konkurrenskraftig, 
resurseffektiv, klimatsmart och 
cirkulär bygg- och 
fastighetssektor i Jönköpings 
län.  

Effekt på lång sikt:  
Minskad klimatpåverkan hos 
bygg- och fastighetssektorn, 
som står för en stor andel av 
utsläppen av växthusgaser, 
energianvändningen och 
uppkomna avfallsmängder i 
Sverige.  
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Projektet har identifierat 
lämpliga former för samverkan 
och samarbete mellan 
involverade aktörer i bygg- och 
fastighetssektorn.  

Ökad konkurrenskraft i 
byggsektorn genom hållbara 
arbetssätt.  
  
Egen bedömning.  

Smart Housing  Mål enligt RUS:  
Säkerställa ett miljömässigt 
hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat 
och förbrukningen av jordens 
resurser  
 

SHS är inne i sin tredje och sista 
fas i den totalt 10-åriga 
vinnväxtmiljön.  
Kunskapshöjande insatser av 
olika slag samt opinions-
bildning.  
Arbete i samverkan för att 
utreda och förbereda hur 
vinnväxtmiljön kan fortsätta 
utan stöd från Vinnova, då detta 
upphör under 2023.   
Arbete med att koppla insatsen 
till EU:s satsning på New 
Europena Bauhaus-initiativet 
(NEB), men ansökan beviljades 
inte.  

Effekt på kort sikt:  
Ökat hållbart byggande med 
ökande andel trä.  
Minskad totala 
klimatbelastning av 
byggandet.     
Effekt på lång sikt:  
Ökad kunskap hos 
byggentreprenörer, 
fastighetsägare, arkitekter och 
tillståndsgivare (kommuner) 
samt myndigheter om 
byggande i trä med innovativ 
användning av glas, som leder 
till ett hållbarare 
samhällsbygge, där andelen trä 
ökar. Som bieffekt ökas även 
attraktiviteten i boendet.  
   
En vinnväxtmiljö följs 
återkommande upp via extern 
utvärdering av internationella 
paneler. Två sådana har 
genomförts.  
  
I övrigt egen bedömning.  

Re:Agera - grön omställning 
och digitalisering för hållbar 
utveckling av näringslivet i 
Jönköpings län  

Mål enligt RUS:  
Öka det regionala näringslivets 
förmåga till grön omställning 
och digitalisering för hållbar 
utveckling med 
företagsstärkande insatser.  
 

Företagsstärkande insatser har 
skett bl.a. genom företagsbesök, 
kunskapshöjande seminarier, 
fysiska nätverksträffar, 
benchmarkning.  
Företagsnära coaching och 
rådgivning.  
Nätverket av företags-
främjande aktörer har 
samverkat löpande.  
Projektet har bidragit till minst 
20 genomförda eller planerade 
åtgärder hos minst 15 företag.  
 

På kort och medellång sikt:  
Vid projektavslut ska de191 
deltagande företagen ha fått 
rådgivning och ökad kunskap 
kring grön omställning för att 
jobba vidare långsiktigt på egen 
hand med sitt 
omställningsarbete.  
  
Ökade kunskaper hos företagen 
om möjligheterna med 
cirkulära affärsmodeller och 
handlingsplaner för 
omställning.   
  
Ökade kunskaper om 
digitalisering för 
resursoptimering bl.a. genom 
enkla metoder för mätning och 
visualisering.  
  
Företagsfrämjande aktörer har 
ökat sin kunskap inom grön 
omställning av näringslivet.  
  
Fler och bättre 
projektansökningar från 
företagsfrämjande aktörer inför 
kommande ERUF-program för 
grön omställning i länets 
företag.  
  
Ökade kunskaper hos företagen 
om fördelarna med ett väl 
integrerat mångfalds- och 
jämställdhetsarbete.  
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Egen bedömning.  
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Återrapportering 2 – Fördelning av anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder  

 
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4, 7 och 15–17 §§ förordningen om regionalt 
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av arbetet med fördelningen av anslag 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder under utgiftsområde 19 Regional utveckling. Redovisningen ska innehålla: 
 

• En beskrivning av fördelningen av anslaget mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till 
kommersiell service. 

• Uppgift om hur fördelningen av anslaget har bidragit till omställningen för att möta samhällsutmaningar 
och uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt mål i den regionala utvecklingsstrategin, det 
regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg). 

• En beskrivning av hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har påverkat fördelningen av medel 
från anslaget.  

• En beskrivning av hur olika territoriella perspektiv har beaktats samt på vilket sätt olika förutsättningar 
som råder i olika delar av länet påverkat fördelningen av medel från anslaget inom länet.  

 
 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för frågorna 2.1–2.6 är 
sammantaget 11 000. 
 
2.1 Beskriv hur regionen har fördelat anslaget mellan projektverksamhet, regionala 

företagsstöd och stöd till kommersiell service.  
 
Den större delen av anslaget används för projektverksamhet med tyngdpunkt på 
medfinansiering till ERUF-projekt. Under 2022 har volymen av projekt inom 
strukturfonderna varit något lägre än föregående år. Detta gäller sett till både antal 
projekt och finansieringsomfattning. Det har en förklaring då programmet går mot sitt 
slut. Det pågår en del initiativ i länet som beviljades 2021 inom REACT EU. Två 
pågående ESF-projekt har tagit del av anslaget under året. Ca 62 % av de medel som 
beviljas nytt stöd under 2022 utgör medfinansiering till strukturfonderna.   
  
När det gäller kommersiell service har vi sedan 2016 fått särskilda medel för det 
särskilda driftstödet till butiker. Under flera år har vi också betalat ut 
hemsändningsbidrag till kommunerna vilket har belastat ordinarie anslag. Under 2022 
gick det ut till fyra kommuner. Det finns möjlighet för butiker och bränslestationer att 
ansöka om servicebidrag vilket i förekommande fall belastar ordinarie anslag. Under 
2022 har vi betalat ut tre servicebidrag till butiker som har haft tillfälliga problem. 3 
miljoner har avsatts för investeringsbidrag för kommersiell service. Detta gjordes för 
att de medel som tidigare funnits via Landsbygdsprogrammet hos länsstyrelsen var helt 
slut. Av dessa 3 miljoner har 2,3 miljoner beslutats om under året. Under 2022 började 
en ny lag gälla kring drivmedelsstationer som måste ha tillräckligt korrosionsskydd för 
rör under mark. Stationer som ligger på landsbygden och inte tillhör en kedja kunde 
söka bidrag för att åtgärda detta. Efter en inventering så gällde detta bara en station i 
vårt län. Den stationen fick bidrag av särskilt avsatta medel från Tillväxtverket.  
  
Under 2021 avsattes 1,5 miljoner kr till företagsstöd i form av checkar. Dessa belastar 
anslaget under 2022. De kan användas för konsultkostnader, för utveckling av 
produkter och tjänster samt till verifieringsmedel för innovationer. Med vissa undantag 
har vi årligen avsatt medel i någon form. En analys av resultat och effekter av tidigare 
avsatta medel till checkar har visat goda resultat. Förutom detta har vi beslutat om 
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checkar inom digital omställning, grön omställning och digitalisering med stöd av React 
EU. För dessa satsningar används dock inte det egna anslaget. Sammantaget gör detta 
att vi nu, jämfört med tidigare, hanterar en större volym företagsstöd. Vi har också med 
stöd av React EU kunnat utöka den administrativa kapaciteten när det gäller hantering 
av det företagsstöd som ryms inom React EU. 
 
Observera! Belopp fördelat på olika stödtyper behöver inte redovisas då den 
informationen inhämtas i Tillväxtverkets årliga redovisning av regionala företagsstöd, 
projektmedel samt stöd till kommersiell service. 
 
2.2 Beskriv hur anslaget använts för att uppnå en ekonomisk, social och miljömässig 

hållbar utveckling. 
 
När det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet så finns, när det gäller stöd 
explicita frågor i ansökningsförfarandet som adresserar hållbarhetsfrågornas alla 
dimensioner.   
  
Projektstöden beviljas till projekt som visar att de bidrar till att uppfylla målen i den 
regionala utvecklingsstrategin, som har stark koppling till Agenda 2030. Projekten som 
erhåller finansiering ska skapa regional effekt och uppfylla kraven på ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet. Projekt som erhåller stöd ska ta sin utgångspunkt i det och 
genomsyra projektets mål och aktiviteter.    
  
När det gäller t.ex. företagsstöd svarar företagen på hur de hanterar detta hos sig och 
hur särskilt antagna strategier och/eller handlingsplaner kring hållbarhet ser ut. När 
det gäller företagsstöd har vi ett nära samarbete med ALMI vars generellt kraftfulla 
arbete med hållbarhet ger effekter i detta arbete.  
  
Butikerna som erhåller stöd bidrar till alla delar av hållbarhet. Ekonomiskt genom att 
vara viktiga för andra företag på orten, miljömässigt genom färre resor och socialt som 
en träffpunkt. Nu efterfrågas stöd för att klara elräkningar, ett stöd vi inte kan 
tillhandahålla. Utmaningar finns också i höjda matpriser. Flera butiker har redan fått 
det högsta beloppet som är möjligt under samma år enligt förordningen.  
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030.  
 
2.3 Har anslaget bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin?  
Ja ☒  
 
Beskriv i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i den regionala 
utvecklingsstrategin.  
 
Samtliga beviljade projekt möter en eller flera delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin, Detta sker till exempel genom:  
  

• Kunskapshöjning  
• Samverkan  
• Inspiration  
• Metodutveckling  
• Mötesplatser  
• Digital utveckling  
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• Förstärkt innovationskraft  
• Ökad omställningsförmåga  

 
 
Nej ☐  
 
Om nej, ange anledningen till det. 
 

Klicka här för att ange text. 
 
2.4 Har anslaget bidragit till att nå målen i det regionala strukturfondsprogrammet?  
 
Ja ☒ 
 
Beskriv i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i det regionala 
strukturfondsprogrammet.   
 
Region Jönköpings län medfinansierar projekt inom det regionala 
strukturfondsprogrammet med 1:1-medel. De medel som utgör medfinansiering bidrar 
till prioriteringar för regionalfondsprogrammet 2014-2020 och för det nya 
regionalfondsprogrammet 2021-2027,  
  
Detta sker för programmet 2014-2020 genom:  

• Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft  
• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation  
• Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer  
• Att öka tillgången till, användning av och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik.   

  
Det sker också med start 2022 för programmet 2021-2027 genom:  

• Stärkt konkurrenskraft, höjd innovationsgrad och säkrad nytta i 
digitaliseringen  
• Stärkt kompetens för en accelererad omställning och smart 
specialisering samt en jämställd arbetsmarknad  
• Ökad takt i klimatomställning och utvecklingen för en bättre miljö  

 
 
Nej ☐  
 
Om nej, ange anledningen till det. 

 
Klicka här för att ange text. 

 
2.5 Har anslaget bidragit till att nå målen i de territoriella samarbetsprogrammen 

(Interreg)?  
 
Ja ☐  
 
Beskriv i punktform hur anslaget har bidragit till att nå målen i de territoriella 
samarbetsprogrammen (Interreg).  
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Klicka här för att ange text. 

 
 
Nej ☒  
 
Om nej, ange anledningen till det.  

 
Vi har inte avsatt finansiering till de territoriella samarbetsprogrammen under 2022. 
När det gäller Interreg omfattas Jönköpings län av program som omfattar hela landet 
eller hela EU. Länets kapacitet för att nå konkurrensutsatta medel överlag kan med 
fördel öka. Samtidigt finns, när det gäller Interreg en utmaning i att vårt län inte är 
specifikt utpekat i något Interreg-program, vilket ger avsaknad av sammanhang där vi 
är en naturlig del av dessa program och dess strukturer. 
 
2.6 Beskriv i punktform på vilket sätt olika territoriella perspektiv har beaktats och 

påverkat fördelningen av medel från anslaget inom länet.  
 

• Utgångspunkt att projekt ska generera regional effekt.   
• Majoriteten av de projekt vi finansierar är länsövergripande eller 

omfattar en större geografi än en enskild kommun.  
• Tillgång till utvecklingsresurser varierar inom länet där en större 

koncentration, i och med högskolans lokalisering, finns i Jönköping. 
Flertalet projekt inom ERUF är länsomfattande och skapar 
interaktion mellan näringsliv och akademi.  

• Satsningar på att stärka konkurrenskraft i olika branscher får 
genomslag i olika delar av länet.  

• Kommersiell service bidrar till service i hela länet.  
 
 

 
Observera! Se ovan, sidan 4, om begreppet territoriellt perspektiv.  
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Återrapportering 3 – Samverkan med andra aktörer  
 
Utifrån 5, 8 och 9 §§ lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4–5, 14, 16 och17 §§ förordningen om regionalt 
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur samverkan med andra aktörer har bedrivits under året. 
Redovisningen ska innehålla uppgifter om: 
 

• Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länsstyrelsen respektive andra 
statliga myndigheter samt vilka resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller 
förväntas medföra. 

• Inom vilka områden samverkan och gemensam finansiering har skett med länets kommuner samt vilka 
resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller förväntas medföra. 

• Inom vilka områden samråd och gemensam finansiering skett med berörda organisationer och näringsliv i 
länet samt vilka resultat denna samverkan och gemensamma finansiering har medfört eller förväntas 
medföra. 

 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för respektive fråga 3.1–3.5 är  
3 500. 

3.1  Samverkan med länsstyrelsen 
3.1.1 Beskriv inom vilka områden eller processer samverkan har skett med 

länsstyrelsen.  
 
I samband med att Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna samråder med 
regionalt utvecklingsansvarig aktör inför beslut av projekt inom ERUF och ESF bjuds 
länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer in i denna process av oss.   
  
I vårt uppdrag att ta fram ett operativt program för ERUF och en handlingsplan för ESF 
för Småland och Öarna har gemensam dialog skett med länsstyrelser i Småland och 
Öarna. Avsikten är att fortsätta denna dialog vilket förväntas medföra mobilisering och 
en tydlig bild över tillgång till utvecklingskapital.   
  
Region Jönköpings län finns representerat i partnerskapet för Landsbygdsprogrammet, 
som sammankallas av länsstyrelsen.  
  
Ett deltagande i Forum för social hållbarhet är ett arbete som har pågått under 2022. 
Länsstyrelsen är sammankallande och länets kommuner och myndigheter deltar för att 
möta samhällsutmaningarna tillsammans.  
  
Region Jönköpings län samverkar också med länsstyrelsen och länets kommuner 
gällande utveckling av vandringleder under varumärket Smålandsleden. Under året har 
en förstudie kopplat till långsiktig utveckling av Smålandsleden tagits fram av 
länsstyrelsen. Förstudien kommer att vara rådgivande för en långsiktig hållbar 
organisering runt Smålandsleden. 

 
 
3.1.2 Bedöm och motivera hur samverkan med länsstyrelsen har fungerat under året. 

Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 
 

Under året har en överenskommelse om samverkan tecknats mellan Region Jönköpings 
län och Länsstyrelsen. Överenskommelsen pekar på vikten av att tillsammans fokusera 
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på länets utmaningar och att använda resurserna samlat för att nå målen i Agenda 
2030. De gemensamma utvecklingsområdena har identifierats och tydliggjorts. 
Överenskommelsen tar sin utgångspunkt i den goda och praktiska samverkan som 
funnits över tid men tar också fasta på att hantera eventuella utmaningar som kan 
uppstå i samverkan. 

 
 
Kommentar: Om insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart 
redovisas en gång. Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen 
också är relevant. 

3.2  Samverkan med andra statliga myndigheter 
3.2.1 Beskriv inom vilka områden eller processer samverkan har skett med 

respektive myndighet.   
 

Tillväxtverket (TVV)  
TVV har bidragit med värdefullt stöd i programarbetet för ERUF. Arbetet i slutskedet är 
nu utmanande och vi har efterfrågat fortsatt stöd vilket är avgörande. Ett lärande för 
alla bör vara att i tidigare skede få den svenska modellen med breda utmaningar att 
möta EU-kommissionens krav på detaljer och förutsägbarhet. Kontinuerlig dialog sker 
kring utlysningar och projekt i ERUF. Vi deltar i samverkansplattformar med andra 
myndigheter (Naturvårdsverket, VINNOVA m.fl.) facilitererade av TVV.  
  
ESF-rådet  
ESF-rådet har bidragit in i vårt arbete med handlingsplan för socialfonden. Kontinuerlig 
dialog sker kring utlysningar och projekt.  
  
Arbetsförmedlingen (AF)  
I vårt uppdrag att ta fram handlingsplan för socialfonden hade AF uppdraget att bistå de 
regionala aktörer som får i uppdrag att utarbeta förslag till regionala handlingsplaner. 
Dialogmöten skedde på vårt initiativ där vi presenterade arbetet och lyfte avgörande 
delar. Dock fick vi inte, vilket är viktig information för oss, en förståelse för vad AF avser 
att arbete med för sin direkt tilldelade budget inom socialfonden. Arbetsförmedlingens 
roll i socialfondsprogrammet är, vilket vi framfört i olika sammanhang, en utmaning för 
regional nivå. Det försvårar för kommuner och aktörer att driva projekt.  
  
Försäkringskassan  
Försäkringskassan har bidragit på ett värdefullt sätt in i arbetet med regional 
handlingsplan för socialfonden.  
  
Trafikverket  
Med Trafikverkets regionala organisation Region Syd sker sedan lång tid tillbaka en 
bred samverkan på alla nivåer. Under det gångna året då nya långsiktiga 
infrastrukturplaner har tagits fram har samverkan varit extra omfattande. På högsta 
nivå genomförs dialogmöten två gånger per år, vilka regleras i en skriftlig 
överenskommelse. I det löpnade arbetet har löpande avstämningar och samverkan 
skett, under stora delar av året så ofta som varannan vecka.  

 
 

 

137



 

35(42)  
 

 
3.2.2 Bedöm och motivera hur samverkan med respektive myndighet har fungerat 

under året. Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 
 
Samverkan med myndigheterna har fungerat väl.  

 
Kommentar: Samverkan med andra statliga myndigheter inom och/eller utanför länet 
kan beskrivas. Om insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart 
redovisas en gång. Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen 
också är relevant. 

3.3  Samverkan med kommuner 
3.3.1 Beskriv inom vilka områden eller processer samverkan har skett med 

kommuner.  
 

Samverkan med kommunerna genomförs på flera nivåer. Det finns en struktur i länet 
för samverkansfrågor mellan region och kommuner där förtroendevalda, ledning och 
utvecklingsfunktioner möts i olika forum.   
  
Kommunerna har bjudits in i förankringen av förslag till operativt program för ERUF 
och handlingsplan för ESF. I samband med att Strukturfondspartnerskapet Småland och 
Öarna samråder med RUA inför beslut av projekt bidrar Kommunal utveckling med det 
kommunala perspektivet.  
  
Samverkan kring kompetensförsörjning sker med kommunerna på flera olika sätt. 
Några exempel är med nätverk för vuxrektorer i Södra Vätterbygden, Höglands- och 
GGVV-kommunerna (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo). Ett annat är ett nätverk 
med länets studie- och yrkesvägledare. Samarbetet stärker det livslånga lärandet och 
kompetensförsörjningen i länets alla kommuner.  
 
3.3.2 Bedöm och motivera hur samverkan med kommuner har fungerat under året. 

Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 
 
Samverkan med kommunerna fungerar bra. Det kan ibland finnas frågor där 
kommunerna tycker lite olika sinsemellan, men att samarbeta med kommunerna kring 
länets stora frågor, bl.a. kompetensförsörjning, infrastruktur och digitalisering brukar 
engagera alla på ett bra sätt.  
 
Kommentar: Samverkan med kommuner inom och/eller utanför länet kan beskrivas. 
Om insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång. 
Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant. 

3.4  Samråd med organisationer  
3.4.1 Beskriv inom vilka områden eller processer samråd har skett med 

organisationer. 
 

Samverkan med regioner i södra Sverige sker inom Regionsamverkan Sydsverige. I 
Regionsamverkan  Sydsverige  ingår  (utöver  Region  Skåne)  Region  Blekinge,  Region 
Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. 
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Vid framtagande av program för ERUF och handlingsplan för ESF har förankring och 
mobilisering skett med ett antal aktörer t.ex. kommuner, det företagsfrämjande 
systemet, branschorganisationer, fackliga organisationer, idéburen sektor, myndigheter 
och akademi.   
  
Inför beslut i Strukturfondspartnerskapet samråder vi med ett antal aktörer som 
representerar offentlig, privat och idéburen sektor.  
  
Det finns en tät samverkan i NUTS2-området Småland och Öarna. Under 2020-2022 har 
Region Jönköpings län samordnat arbetet inför EU:s nya programperiod. Samverkan 
har i och med detta förstärkts mellan sakkunniga inom olika området såsom smart 
specialisering, analys, grön omställning och kompetensförsörjning. Avsikten är att 
förstärka samverkan ytterligare under programperioden.   
   
Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) är ett gemensamt arbete för oss och 
ytterligare fyra regionalt utvecklingsansvariga aktörer samt lärosäten. Inom detta 
samarbete arbetar vi gemensamt på EU-arenan. Stort fokus under 2022 har legat på 
tidig påverkan på EU-arenan. Inriktningen på den tidiga påverkan är skog, energi, 
sammanhållningspolitik och digitalisering. 

 
 

3.4.2 Bedöm och motivera hur samråd med organisationer har fungerat under året. 
Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 
 

Samråd med organisationer har varit brett och fungerat bra. 
 

 
Kommentar: Samråd med organisationer inom och/eller utanför länet kan beskrivas. 
Om insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång. 
Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant. 

3.5  Samråd med näringsliv  
3.5.1 Beskriv inom vilka områden eller processer samråd har skett med näringsliv. 

 
Samverkan på ledningsnivå sker i “Forum för utveckling”. I forumet deltar Region 
Jönköpings läns ledning, Länsstyrelsens ledning och regionens 
näringslivsorganisationer. Syftet med forumet är att ha dialog om regionens utveckling 
och identifiera utmaningar och behov.  
  
Samråd med länets näringsliv sker även kontinuerligt genom kommuners 
näringslivsorganisationer fyra gånger per år samt genom de sedan tidigare etablerade 
kanalerna med Svenskt näringsliv, Företagarna, Handelskammaren i Jönköpings län, 
Ung företagsamhet, Almi, Nyföretagarcentrum och Coompanion. Samråd sker vid 
ämnesspecifika frågeställningar. Därtill finns ett aktörsråd som samlar 
branschorganisationerna i länet för återkommande mötestillfällen under året.  
  
I samrådet inför beslut i Strukturfondspartnerskapet bidrar näringslivet genom 
Företagarna och LRF.  
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3.5.2  Bedöm och motivera hur samråd med näringsliv har fungerat under året. 

Beskriv gärna även eventuella utmaningar eller framgångsfaktorer. 
 

Samråd med näringslivets representanter har fungerat väl under året. Tydliga agendor 
där vi tillsammans skapat ämnet inför samråd har fungerat som en dörröppnare.  

 
Kommentar: Samråd med näringslivet inom och/eller utanför länet kan beskrivas. Om 
insatser är relevanta under mer än en fråga behöver de enbart redovisas en gång. 
Hänvisa vid behov till andra punkter i redovisningen, där insatsen också är relevant. 
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Återrapportering 4 – Analys uppföljning och 
utvärdering 

 
Utifrån 5 § lagen om regionalt utvecklingsansvar respektive 4, 7, 9, 16 och 17 §§ förordningen om regionalt 
tillväxtarbete ska regionerna ge en beskrivning av hur arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det 
regionala tillväxtarbetet har bedrivits under året. Redovisningen ska innehålla uppgift om: 
 

• Hur resultat, erfarenheter och kunskap från arbetet med analyser, uppföljningar och utvärderingar har 
tagits till vara i det regionala utvecklingsarbetet.  

• Vilka analyser, uppföljningar och utvärderingar som har genomförts. 
• Vilka av dessa analyser, uppföljningar och utvärderingar som helt eller delvis har finansierats med medel 

från anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. 
• Hur en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, uppföljningar och 

utvärderingar.  
• Hur olika territoriella perspektiv har beaktats samt vilken hänsyn som har tagits till olika förutsättningar 

som råder i olika delar av länet i genomförandet av analyser, uppföljningar och utvärderingar.  
 

Enligt villkor för budgetåret 2022 för regionerna och Gotlands kommun inom utgiftsområdena 19 Regional 
utveckling och 22 kommunikationer ska regionerna, i samarbete med Tillväxtverket, bidra till att säkerställa 
nationell uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1 Regionala 
utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.  

 
Observera! Maximalt antal tecken inklusive blanksteg för frågorna 4.1–4.6 är 
sammantaget 3 000. Fråga 4.7 har ingen teckenbegränsning. 
 
4.1 Beskriv hur det strategiska arbetet med analyser, uppföljningar och utvärderingar 

har genomförts under året. Beskriv även eventuella utmaningar i genomförandet. 
 

I det strategiska utvecklingsarbetet pågår ett antal större projekt. Inom ramen för dessa 
genomförs olika analyser, uppföljningar och utvärderingar. Ett analysarbete och andra 
insatser pågår också för att stödja utvecklingen inom smart specialisering.   
  
Inom sektionen Analys, uppföljning och utvärdering görs årligen uppföljning av länets 
utveckling med tyngd på demografi, sysselsättning, utbildning och näringsliv. Även 
parametrar som berör invånarnas och företagens vardag mäts och följs, exempelvis 
bredbandstäckning, tillgänglighet och ohälsa. Vi har upphandlat Bisnode för årliga 
analyser av företagens ekonomiska utveckling. En sårbarhetsanalys av länets och 
kommunernas arbetsmarknad är också gjord.  
  
Vi har tagit fram alltmer visualiserad statistik via ArcGIS Enterprise och Microsoft 
PowerBI som kommer att underlätta för regionledning, politik och andra länsaktörer. 
En utmaning är att koppla ihop detta med regionens publika webb så att all statistik, 
analyser och uppföljningar blir tillgängliga.  

 
 
4.2 Finns det en plan, strategi eller motsvarande för arbetet med analys, uppföljning 

och utvärdering för regionen?  
 

Ja    ☐ 
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Nej ☒  
 
4.3 Beskriv om och hur ni säkerställer att arbetet med analys, uppföljning och 

utvärdering genomförs löpande, systematiskt och långsiktigt.  
 

Årlig uppföljning och analyser styrs av när på året offentlig statistik publiceras och när 
regional utveckling får tillgång till SCB:s regiondatabaser. Systematiskt arbetar den 
avskilda analysfunktionen efter ett årshjul.  
  
Tillkommande uppdrag görs löpande. Ur ett långsiktigt perspektiv används samma 
grundmodeller och databaser till presentationerna. När en ny analys, uppföljning eller 
visualiseringsverktyg initieras är alltid ambitionen att allt ska kunna uppdateras med 
jämna mellanrum.  
  
Det görs också prognoser på demografisk utveckling samt kompetensbehov som i sin 
tur används som planeringsunderlag i regionen, i kommunerna samt hos 
utbildningsanordnare. 

 
 
4.4 Beskriv hur resultat, erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och 

utvärderingar har tagits till vara i regionens regionala utvecklingsarbete. 
 
När upphandlade analyser görs inom olika utvecklingsprojekt sprids vidare blir de 
också kunskapsunderlag inom andra sektioner. Om uppföljningar och utvärderingar 
inom ett visst område eller arbetssätt visar positiva effekter sprids dessa vidare som 
goda exempel. Erfarenheter kan då användas i andra utvecklingssammanhang med 
samma goda resultat. Olika analyser ligger till grund för regionens budgetprocess och är 
underlag till olika utvecklingsprojekt. Gemensamma analyser inom NUTS2 och RSS är 
också underlag till olika programskrivningar inom EU:s utvecklingsfonder och andra 
gemensamma länsövergripande projekt. 
 
4.5 Beskriv hur samtliga dimensioner av hållbar utveckling, det vill säga den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga har integrerats i analyser, 
uppföljningar och utvärderingar.  

 
De horisontella dimensionerna beaktas alltid för att ge en bättre bild av helheten. Går 
det att dela upp statistik i olika kriterier så görs det.  
 
Observera! Se ovan, sidan 4, om hållbarhetsdimensionerna och Agenda 2030.  

 
4.6 Beskriv hur olika territoriella perspektiv har beaktats i analyser, uppföljningar och 

utvärderingar.  
 
Även om en analys, uppföljning eller utvärdering är tematisk, så är ambitionen att 
beskriva geografiska skillnader. Den geografiska indelningen görs på den nivå som bäst 
passar den analys, uppföljning eller utvärdering som ska göras. Perspektiven redovisas 
efter syfte, behov och tillgänglig statistik. Röjanderisk, dvs sådant som rör sekretss och 
integritet, beaktas alltid vid sammanställningar på finfördelad geografisk nivå.  
  
Utifrån analyserna kan underlag skapas som i sin tur leder till insatser som främjar 
hållbar utveckling utifrån ett territoriellt perspektiv.  
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Observera! Se ovan, sidan 4, om begreppet territoriellt perspektiv.  

 
4.7 Lista max 10 av de viktigaste analyserna, uppföljningarna och utvärderingarna som 

genomförts under året kopplat till regionens regionala utvecklingsarbete i tabellen 
nedan.  

 
 

Namn på insats och kort beskrivning Typ av underlag 
Valbara 
alternativ: 
 
• Analys 
• Uppföljning 
• Utvärdering 
 

Helt eller delvis 
finansierat av 
anslag 1:1  
Valbara 
alternativ:  
 
• Ja 
• Nej 
• Delvis 

Huvudsakligt 
syfte 
Valbara 
alternativ:  
 
• Kunskaps-

utveckling 
• Löpande 

rapportering 
• Underlag till 

beslut 
• Underlag till 

beslut – 
corona-
relaterat  

• Underlag till 
strategi 

• Övrigt 

Huvudsakligt ämne 
Valbara alternativ: 
 

• Hög livskvalitet med goda och 
attraktiva livsmiljöer 

• God samhällsplanering 
• God tillgång till kommersiell och 

offentlig service 
• Väl fungerande infrastruktur för 

kompetensförsörjning och livslångt 
lärande 

• Utvecklat regionalt 
kompetensförsörjningsarbete 

• Omställning genom starka 
regionala innovationssystem och 
smart specialisering 

• En konkurrenskraftig, cirkulär och 
biobaserad samt klimat- och 
miljömässigt hållbar ekonomi 

• Tillvarata digitaliseringens 
möjligheter 

• Ett gott näringslivsklimat med goda 
ramvillkor och väl fungerade 
kapitalförsörjning 

• Internationalisering, 
investeringsfrämjande och ökad 
export 

• Förbättrad tillgång till snabbt 
bredband och ökad digital 
användning 

• Tillgänglighet genom hållbara 
transportsystem 

• Övrigt 
 

Cykelpotentialstudie Analys Delvis Underlag till 
beslut 

Tillgänglighet genom hållbara 
transportsystem 

Länsbarometern Analys Nej Underlag till 
beslut 

Hög livskvalitet med goda och attraktiva 
livsmiljöer  

Regionala trender och prognoser Analys Delvis Kunskapsunderl
ag 

Utvecklat regionalt 
kompetensförsörjningsarbete 

Näringslivsanalyser Analys Nej Löpande Ett gott näringslivsklimat med goda 
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rapportering ramvillkor och väl fungerade 
kapitalförsörjning 

Transformationsanalys (TFA) NTS2 Analys Delvis Underlag till 
strategi  

Omställning genom starka regionala 
innovationssystem och smart 
specialisering  

Sårbarhetsanalys Analys Nej Underlag till 
beslut 

Ett gott näringslivsklimat med goda 
ramvillkor och väl fungerade 
kapitalförsörjning 

 Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. 

 Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. 

 Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. 

 Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. Välj ett objekt. 
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5 Övriga medskick 
Observera! Information tillhörande återrapportering 1–4 ska inte fyllas i under övriga 
medskick utan under respektive fråga i mallen.  
 
Detta avsnitt är en möjlighet för er att föra fram övriga medskick om det regionala 
utvecklingsarbetet som inte fångas upp under återrapportering 1–4.  
 

1. Kompetensbehov hos myndigheter som bedömer projekt för grön 
omställning  

Region Jönköpings län har tillsammans med övriga län i Småland och Öarna välkomnat 
EU:s krav kring grön omställning. Detta programområde i ERUF möter väl upp 
utmaningar och behov vad gäller energieffektivisering och energiförsörjning. Det finns 
en utmaning i genomförandekapacitet då det idag finns relativt få projektägare inom 
grön omställning. Som RUA är vi beredda att både driva kapacitetsskapande projekt 
själva och att på sikt mobilisera fler projektaktörer. I programmet för ERUF välkomnar 
vi nationella aktörer t.ex. myndigheter att engagera sig och driva projekt i samverkan 
med oss. Vi ser en utmaning inom detta område hos förvaltande myndighet 
Tillväxtverket. Vi välkomnar och är engagerade i den samverkansplattform för 
myndigheter som initierats av Tillväxtverket. Vi ser dock risker i att funktioner som 
hanterar projekt inom grön omställning inte har tillgång till expertis inom sin egen 
myndighet för att kunna bedöma projekts relevans.  
  

2. Nya Stambanor  
Byggandet av nya stambanor möjliggör fler och effektivare tågresor vilket är avgörande 
för att stärka arbetsmarknaderna och säkra kompetensförsörjningen. Projektet är ett 
långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt där kommuner, regioner och staten har avtalat om 
genomförandet genom Sverigeförhandlingen.  Statens genomförande läggs fast i 
långsiktiga infrastrukturplaner som vanligtvis uppdateras vart fjärde år. Den senaste 
nationella infrastrukturplanen beslutades i början av sommaren 2022. Efter höstens val 
med en regering baserad på ett annat politiskt underlag än tidigare, har det signalerats 
att byggandet av Nya stambanor ska stoppas eller omprövas, därmed saknas den 
långsiktiga stabilitet som landet behöver i dessa frågor. Bristen på långsiktighet från 
staten och den svajighet som olika regeringar förmedlar är en enorm utmaning på 
området vilket kommer påverka utvecklingen negativt.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15 

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
Transportkuvös till barnkliniken Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/3382 

Beslut  
Regionstyrelsens presidium föreslår regionstyrelsen  

• Godkänna inköp av två transportkuvöser till en maximal kostnad på 
4 200 000 kronor. 

Sammanfattning  
Transportkuvöserna är nödvändiga för att hämta och lämna sjuka barn inom 
länet och på universitetskliniker i landet. Befintliga transportkuvöser är 
mycket slitna och behöver bytas ut. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-12-20 RJL 2022/3382 

  

 

  
  

Regionstyrelsen  

Transportkuvös till barnkliniken Ryhov 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner inköp av två transportkuvöser till en maximal kostnad på 
4 200 000 kronor. 

Sammanfattning  
Transportkuvöserna är nödvändiga för att hämta och lämna sjuka barn inom länet 
och på universitetskliniker i landet. Befintliga transportkuvöser är mycket slitna 
och behöver bytas ut. 

Information i ärendet 
Idag används två transportkuvöser för att hämta och lämna sjuka barn på 
förlossningarna i Eksjö och Värnamo samt på universitetskliniker i landet. De är 
nödvändiga för de cirka 70 transporter som görs per år, antingen med helikopter 
eller ambulans. Kuvöserna är nu 12 år gamla och mycket slitna. Det är sannolikt 
att utbytesdelar inte kommer att gå beställa framöver. Verksamheten behöver nu 
byta till två nya transportkuvöser för att säkerställa att transporterna kan 
genomföras och att de är säkra för barnen. 

Verksamhetens bedömning av investeringen 
Transportkuvös till barnkliniken Ryhov DNR 2022/3382 
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen med 

Ökad tillgänglighet Liten påverkan 
Ökad patientsäkerhet Liten påverkan 
Förbättrade kliniska resultat Liten påverkan 
Mindre obehag för patienten Liten påverkan 
Mindre tidsåtgång för patienten Liten påverkan 

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen med 

Frigöra resurser genom kortare behandlingstid Liten påverkan 
Förbättrad metod (högre prestanda) Liten påverkan 
Förbättrad arbetsmiljö Liten påverkan 
Positiva miljökonsekvenser Liten påverkan 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/3382 

 
 

 

Finansiering 
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2023. För 
inköp av två transportkuvöser finns reserverat belopp om 4 200 000 kronor i 
investeringsplanen 2023. Övriga drift- och servicekostnader finansieras av 
verksamhetsområdet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Medicinsk vård 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 

 

148



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15 

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Lastmaskin till Tenhults naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2022/3383 

Beslut  
Regionstyrelsens presidium föreslår regionstyrelsen  

• Godkänna investering i en lastmaskin till en maximal kostnad på 
2 400 000 kronor. 

Sammanfattning  
Nyanskaffning av lastmaskin till Tenhults naturbruksgymnasium för att 
tillgodose en ökad efterfrågan på utbildning i förarbevis samt för att kunna 
fortsätta arbeta i produktionen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2023-01-03 RJL 2022/3383 

  

 

  
  

Regionstyrelsen  

Lastmaskin till Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner investering i en lastmaskin till en maximal kostnad på 
2 400 000 kronor. 

Sammanfattning  
Nyanskaffning av lastmaskin till Tenhults naturbruksgymnasium för att tillgodose 
en ökad efterfrågan på utbildning i förarbevis samt för att kunna fortsätta arbeta i 
produktionen. 

Information i ärendet 
Det finns idag en äldre maskin som är kritisk för verksamheten på Tenhults 
naturbruksgymnasium. Maskinen är 16 år gammal och driftsäkerhet har 
försämrats väsentligt de senaste åren, vilket har lett till att den inte längre går att 
använda i den omfattning som verksamheten behöver. Genom att investera i en ny 
lastmaskin kan verksamheten bemöta en ökad efterfrågan på utbildning i 
förarbevis för lastmaskiner och samtidigt upprätthålla produktionen. 

Verksamhetens bedömning av investeringen 
Lastmaskin till Tenhults naturbruksgymnasium DNR 2022/3383 
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med   

Ökad nytta för kunden Stor påverkan 
Mindre stress för personalen Stor påverkan 
Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar 
investeringen med   
Förbättrad metod (högre prestanda) Stor påverkan 
Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 

Positiva miljökonsekvenser Stor påverkan 

Ur ett lärande- och förnyelseperspektiv bidrar investeringen 
med   
Förbättrat arbetssätt Stor påverkan 

150



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/3383 

 
 

 

Finansiering 
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2023. För 
inköp av en lastmaskin finns reserverat belopp om 2 400 000 kronor i 
investeringsplanen 2023. Övriga drift- och servicekostnader finansieras av 
verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Utbildning och kultur 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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Region
Iku Jönköpings län

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 9

PROTOKOLL

Hyresavtal Gränna vårdcentral och folktandvård
Diarienummer: RJL 2023/34

Beslut
Regionstyrelsens presidium föreslår regionstyrelsen

�‡ Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö
Vårdfastigheter AB gällande lokaler för primärvård och tandvård på
Hävdevägen 31, Gränna.

Sammanfattning
Region Jönköpings Län hyr en lokal på Hävdevägen 31 i Gränna,
Jönköpings kommun. Lokalen ägs av Hemsö Vårdfastigheter AB. Lokalerna
används för primärvård och tandvård. Regionfastigheter har förhandlat fram
ett nytt hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö
vårdfastigheter.

Beslutsunderlag
�‡ Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03
�‡ Hyresavtal mellan Hemsö vårdfastigheter AB och Region

Jönköpings län

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur
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Regionstyrelsen 

Hyresavtal Gränna vårdcentral och 
folktandvård 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö 
Vårdfastigheter AB gällande lokaler för primärvård och tandvård på 
Hävdevägen 31, Gränna. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings Län hyr en lokal på Hävdevägen 31 i Gränna, Jönköpings  
kommun. Lokalen ägs av Hemsö Vårdfastigheter AB. Lokalerna används för 
primärvård och tandvård. Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt hyresavtal 
mellan Region Jönköpings län och Hemsö vårdfastigheter. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings Län hyr en lokal på Hävdevägen 31 i Gränna, Jönköpings  
kommun. Lokalen ägs av Hemsö Vårdfastigheter AB och uppgår till cirka 1249  
kvadratmeter. Region Jönköpings län bedriver en vårdcentral och folktandvård i 
lokalen. 
 
Hyresavtalet sades upp tidigare under året för omförhandling av Hemsö. 
 
Hyresvillkor innan omförhandling: 
- Hyra 1 712 000 kr/år (2022 års hyra) 
- Regionen har eget elavtal. Kostnad beräknas uppgå till 110 000 kr för 2022. 
 
Regionfastigheter och Hemsö har kommit överens om de nya villkoren i  
hyresavtalet och de är följande: 
– Hyresavtalets löptid 2023-02-01 till 2033-01-31. 
– Hyra 1 858 512 kr/år (räknat i 2022 års priser), motsvarar 1 488 kr/kvm. 
– Elförbrukning kommer ingå i hyran. 
– Fastighetsägaren kommer i det nya avtalet byta ut till ny LED-belysning i  
   lokalerna. 
 
Nettohöjningen av hyran hamnar således på ca 36 512 kr vilket motsvarar ca 2 
procent. Verksamheterna får ny belysning i lokalerna som är anpassade för deras 
verksamhet. Region Jönköpings län eliminerar behovet av att planera och 
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budgetera för eventuellt stigande driftskostnader. Incitamentet för besparingar 
ligger hos fastighetsägaren. 
 
Verksamheterna har varit delaktiga i hyresförhandlingen och har accepterat de nya  
villkoren.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-03 
• Hyresavtal mellan Hemsö vårdfastigheter AB och Region Jönköpings län 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Regionfastigheter 
Verksamhetsområde Bra Liv 
Folktandvården  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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II RegionAmy
Vi, Jönköpings län

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 10

PROTOKOLL

Hyresavtal IT-Centrum, Datorgatan
Diarienummer: RJL 2023/35

Beslut
Regionstyrelsens presidium föreslår regionstyrelsen

�‡ Godkänna hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Emilshus
AB gällande lokaler för IT-centrums verksamhet på Datorgatan 1,
Husqvarna.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr sedan år 2016 lokaler i centrumhuset på
Datorgatan 1 i Husqvarna. Lokalerna används för IT-centrums verksamhet.
Regionfastigheter har förhandlat fram ett nytt hyresavtal rnellan Region
Jönköpings län och Ernilshus AB.

Beslutsunderlag
�‡ Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03
�‡ Hyresavtal mellan Emilshus AB och Region Jönköpings län

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur
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Regionstyrelsen 

Hyresavtal IT-centrum, Datorgatan 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Emilshus AB 
gällande lokaler för IT-centrums verksamhet på Datorgatan 1, Husqvarna. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr sedan år 2016 lokaler i centrumhuset på Datorgatan 1 i 
Husqvarna. Lokalerna används för IT-centrums verksamhet. Regionfastigheter har 
förhandlat fram ett nytt hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Emilshus 
AB. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings Län hyr sedan 2016 lokaler på Datorgatan 1 i Huskvarna,  
Jönköpings kommun. Lokalerna ägs av Fastighetsbolaget Emilshus AB.  
Lokalytan uppgår till totalt 4 261 kvadratmeter.  
 
Hyresavtalet sades upp under 2022 för omförhandling av Fastighetsbolaget  
Emilshus AB. 
 
Regionfastigheter och Fastighetsbolaget Emilshus AB har kommit överens om de  
nya villkoren i hyresavtalet och de är följande: 
 
– Hyresavtalets löptid 2023-10-01 till 2026-09-30. 
– Hyran övergår till en kallhyra och kommer uppgå till 6 337 864 kr/år 
   (2023 års hyra) 
– Driftskostnadstillägg beräknas uppgå till 826 312 kr/år 
– Fastighetsskatt tillkommer om 375 903 kr/år 
– Regionen erhåller en hyresrabatt om 170 331 kr mellan 2023-10-01 till  
   2024-09-30. 
– Ny hyra per kvadratmeter: 1 730 kr/år 
 
Hyran höjs med totalt 783 991 kr/år över avtalstiden räknat hyra. Detta motsvarar 
ca 13 procent i hyreshöjning. 
 
Den nya hyresnivån är att anse som marknadsmässig för lokalens läge och 
beskaffenhet. Verksamheten har accepterat hyresavtalet. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
• Hyresavtal mellan Emilshus AB och Region Jönköpings län 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
Regionfastigheter 
Verksamhetsområde IT-centrum 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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FÖR LOKAL

1 (4)

Nr 1530101101-1

Undertecknande parter har denna dag trä�at följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd Namn

KB Emilshus Jönköping

Personnr/orgnr

969668-8077

2. Hyresgäst Namn

Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr

232100-0057

Aviseringsadress

3. Lokalens adress
m.m

Kommun

Jönköping

Fastighetsbeteckning

Positronen 1

Gata

Datorgatan 1-3

Trappor/hus Lokalens nr

1101

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kontor, personalrum och förråd

Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad speci�kation. Bilaga

5. Hyrestid Från och med den

2023-10-01

Till och med den

2026-09-30

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 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 be�ntligt 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

Kontor/personal

Plan

0-6

ca m²

4201

Areatyp

Förråd

Plan

0

ca m²

60

Areatyp Plan ca m² Areatyp Plan ca m²

Total area

4 261

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 80 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. Hyra Kronor 6 337 864 per år exklusive nedan markerade tillägg

11. Index
✕ Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga 2

12. Fastighetsskatt
✕ Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga 3

13. Driftskostnader I lokalen �nns tillgång till ✕ El ✕ VA ✕ Värme ✕ Varmvatten ✕ Kyla ✕ Ventilation

Betalning Hyresgästen har eget abonnemang Ingår i hyran Ersätts enligt bifogad driftskostnadsklausul

El ✕ Bilaga 4

VA ✕ Bilaga 4

Värme ✕ Bilaga 4

Varmvatten ✕ Bilaga 4

Kyla ✕ Bilaga 4

Ventilation
✕

Bilaga 4

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges
Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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14. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

hyresvärden ✕ hyresgästen

15. Avfallshantering Hyresvärden ✕ Hyresgästen

ordnar med avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme.

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.
Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för �era 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

16. Snöröjning och
sandning ✕ ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Bilaga

17. 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 46,18 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.

18. Mervärdesskatt
(moms)

Hyresgästens
momsplikt

✕ Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Hyresvärdens
momsplikt ✕ 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.

19. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

kalendermånads början ✕ kalenderkvartals början genom insättning på

PlusGiro nr BankGiro nr

5689-7309

20. 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.

21. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick m.m 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.

Sedvanligt underhåll 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

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges
Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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22. Underhåll 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 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.

Allmänna och
gemensamma

utrymmen

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga

23. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

Hyresvärden Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutnings-
punkt 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

24. 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 av�yttning 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

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 trä�at en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga 8

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 6

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

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 anska�ar 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 4

Byggvarudeklaration Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana �nns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

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.

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges
Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

4 (4)

Nr 1530101101-1

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
av�yttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har trä�ats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga 4

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 av�yttning 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 o�entlig 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 7

39. Särskilda
bestämmelser

Ritningar Bilaga 1

Indexklausul Bilaga 2

Fastighetsskatteklausul Bilaga 3

Särskilda bestämmelser Bilaga 4

Gränsdragningslista Bilaga 5

Brand- och Personuppgiftsklausul Bilaga 6,7

Grön bilaga 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

Stockholm

Hyresvärdens namn

KB Emilshus Jönköping

Namnteckning(�rmatecknare/ombud)
Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Ort/datum

Jönköping

Hyresgästens namn

Region Jönköpings Län

Namnteckning(�rmatecknare/ombud)
Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Kontraktet har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften.
Parterna har erhållit en digital kopia av hyreskontraktet med tillhörande signaturcerti�kat.

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 och reviderat 2022 i samråd med Sveriges Allmännytta, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

1 (2)

Bilaga nr 2

Avser Hyreskontrakt nr

1530101101-1

Fastighetsbeteckning

Positronen 1

Hyresvärd Namn

KB Emilshus Jönköping

Personnr/orgnr

969668-8077

Hyresgäst Namn

Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr

232100-0057

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor 6 337 864 ska 100 %

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 2022 .

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

Stockholm

Hyresvärd

KB Emilshus Jönköping

Namnteckning(�rmatecknare/ombud) Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Ort/datum

Jönköping

Hyresgäst

Region Jönköpings Län

Namnteckning(�rmatecknare/ombud) Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

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.

Sign Sign
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

2 (2)

Bilaga nr 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

�. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
�. Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
�. 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, som är 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år
2001 är 269,1.

�. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
�. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr och utgör

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 sammanlagda 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.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och 2011. 
Eftertryck förbjuds.
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

1 (2)

Bilaga nr 3

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr

1530101101-1

Fastighetsbeteckning

Positronen 1

Hyresvärd Namn

KB Emilshus Jönköping

Personnr/orgnr

969668-8077

Hyresgäst Namn

Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr

232100-0057

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 46,18 procent

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början

375 903 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 kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträ�ade 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

Stockholm

Hyresvärdens namn

KB Emilshus Jönköping

Namnteckning(�rmatecknare/ombud)
Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Ort/datum

Jönköping

Hyresgästens namn

Region Jönköpings Län

Namnteckning(�rmatecknare/ombud)
Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar
reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

2 (2)

Bilaga nr 3

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 �nns 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 �nnas 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.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.
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BILAGA 4 

Sida 1 av 6 

 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

 

Dessa särskilda bestämmelser, liksom övriga bilagor som framgår av fastighetsägarnas 

formulär, utgör del av hyresavtal med kontraktsnummer 1530101101-1, ("Hyresavtalet"), 

mellan KB Emilshus Jönköping AB, org.nr 969668-8077, ("Hyresvärden"), och Region 

Jönköpings Län AB, org.nr 232100-0057, ("Hyresgästen"), avseende kontorslokal med 

adress på Datorgatan 1-3 i Jönköping inom fastigheten Positronen 1, ("Lokalen"). 

Hyresvärden och Hyresgästen kan i det följande gemensamt komma att benämnas som 

"Parterna" och var en för sig som "Part".  

1. LOKALEN OCH DESS ANVÄNDNING 

 

1.1 Hyresavtalet ersätter på tillträdesdagen, i enlighet med Fastighetsägarnas formulär 

12B.3, följande tidigare mellan parter tecknade hyresavtal inklusive tilläggsavtal: 

- Kontraktsnr 6100058 (3 552 kvm) 

- Kontraktsnr 6100059 (250 kvm) 

- Kontraktsnr 6100065 (165 kvm) 

- Kontraktsnr 6100065 (60 kvm) 

- Kontraktsnr 1530101129 (234 kvm) 

 

1.2 Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Hyresgästen har innan träffandet av Hyresavtalet 

förhyrt Lokalen och är således väl förtrogen med Lokalen, dess utformning, status och 

skick. Parterna är överens om att Hyresgästens ansvar för tidigare skador, underhåll 

med mera hänförligt till de tidigare hyresavtalen och Hyresgästens användande av 

Hyresobjektet förs över till detta Hyresavtal och fortsatt utgör Hyresgästens ansvar.  

 

1.3 Lokalen får endast användas av Hyresgästen för kontors- och förrådssändamål. Det 

antecknas att det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Lokalen inte används för något 

annat ändamål än kontor samt förråd och ändring av ändamålet förutsätter skriftligt 

godkännande av Hyresvärden. 

 

1.4 Hyresgästens verksamhet i Lokalen får inte strida mot någon vid var tid gällande 

lagstiftning eller myndighetsföreskrift. 

 

2. OMBYGGNADS- OCH ÄNDRINGSARBETE 

 

2.1 Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens föregående skriftliga medgivande utföra 

ombyggnads-, installations-, och/eller andra anpassningsåtgärder inom Lokalen.  

 

2.2 Om Hyresgästen, i förekommande fall efter Hyresvärdens föregående skriftliga 

medgivande enligt punkt 2.1 ovan, utför ombyggnads-, installations- eller 

anpassningsåtgärder inom Lokalen åligger det Hyresgästen att tillse att arbetena utförs 

fackmannamässigt enligt vid varje tidpunkt gällande myndighetsföreskrifter, 

författningar och byggnormer. Hyresgästen ska även tillse att av Hyresgästen anlitade 
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konsulter och entreprenörer följer Hyresvärdens vid varje tidpunkt gällande ordnings- 

och skyddsregler för arbetsplatsen samt vid varje tidpunkt gällande föreskrifter och 

bygghandlingar för brand, installation, säkerhet, konstruktioner m.m.  

 

2.3 Hyresgästen ska självständigt, i den mån det krävs, inhämta och bekosta bygglov samt 

övriga nödvändiga myndighetstillstånd före det att ombyggnads-, installations-, eller 

anpassningsåtgärder påbörjas. Vidare ska Hyresgästen på egen bekostnad i god tid 

och senast en (1) månad före arbetenas utförande till Hyresvärden tillhandahålla 

ritningar för betydande installationer, ändringar eller förbättringar, samt (om sådana 

finns utarbetade) byggvarudeklarationer för de produkter och material som ska tillföras 

Lokalen.  För det fall att en av Hyresgästen utförd åtgärd inom Lokalen påverkar 

fastighetens fasta och/eller tekniska installationer ska Hyresgästen svara för de 

kostnader som uppstår i samband med utförda åtgärder samt upprätta och bekosta ny 

relationsritning för fastigheten. 

 

2.4 På begäran av Hyresvärden ska Hyresgästen lämna skriftlig upplysning om vilka 

investeringar (som avser ny-, till- och ombyggnad samt vad som omfattas av det så 

kallade utvidgade reparationsbegreppet) som företagits inom Lokalen. Upplysningen 

ska inkludera uppgift om vid vilken tidpunkt (månadsangivelse) som respektive åtgärd 

företagits, storleken på den totala ingående mervärdesskatten som belöper på 

investeringarna ifråga samt uppgift om hur stor del av denna ingående mervärdesskatt 

som Hyresgästen gjort avdrag för. För det fall Hyresvärden, till följd av att Hyresgästen 

lämnat felaktiga uppgifter enligt denna punkt 2.4, blir skyldig att erlägga 

mervärdesskatt, ska Hyresgästen fullt ersätta Hyresvärden för sådan mervärdeskatt 

samt alla eventuella andra kostnader som uppkommer i anledning av detta, såsom 

exempelvis av Skatteverket debiterade skattetillägg eller kostnadsräntor. 

 

2.5 Vid hyresförhållandets upphörande ska Hyresgästen, om inte annat skriftligen avtalats, 

på egen bekostnad återställa utförda inrednings-, installations- eller ändringsarbeten 

till ursprungligt skick. Sådan skyldighet föreligger oavsett om arbetet godkänts av 

Hyresvärden enligt punkt 2.1 ovan.  

 

3. DRIFT- OCH UNDERHÅLLSANSVAR M.M. 

 

3.1 Fördelningen av drifts- underhålls- och utbytesansvaret hänförligt till Lokalen Parterna 

emellan framgår av Bilaga 5 (Gränsdragningslista).  

 

3.2 Om annat inte framgår av Bilaga 5 är Parterna överens om att följande fördelning av 

drifts-, underhålls- och utbytesansvar ska gälla vid eventuell tolkning: 

 

3.2.1 Hyresvärden är ansvarig för och ska bekosta allt yttre underhåll och strukturella 

reparationer (inbegripande utbytesansvar) för exempelvis fasad, tak, vatten- och 

avloppsystem, strukturella byggnadsinstallationer, trapphus m.m.  

 

3.2.2 Hyresgästen är ansvarig för och ska bekosta allt inre underhåll, reparationer och 

invändiga utbyten för exempelvis ytskikt (golv, väggar och tak, porslin), 

verksamhetsspecifika installationer och pentryutrustning (oaktat om denna 

tillhandahållits av Hyresvärden eller inte).  
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4. MEDIA OCH DRIFTSTILLÄGG 

 

4.1 Hyresgästen ska utöver i Hyresavtalet angivet hyresbelopp erlägga ersättning för 

självkostnader avseende el, värme och VA. Varmvatten, kyla och ventilation ingår i el- 

respektive värmetillägget. Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i 

Lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska anses vara 46,18 procent.  

 

4.2 Preliminär kostnad avseende el, värme och VA erläggs samtidigt med bashyran och 

regleras maximalt två gångar varje år (kvartal 1 och kvartal 3) och minst en gång 

(kvartal 1) enligt av Hyresvärden upprättad slutavräkning. 1 samband med 

slutavräkningen ska det även fastställas den preliminära kostnaden som ska utgå för 

nästkommande år. Denna kostnad ska baseras på föregående års faktiska kostnad +3 

%.  

 

4.3 Preliminär årlig kostnad för driftstillägg uppgår vid ingåendet av Hyresavtalet till: 

 

- El:    570 974 kr 

- Värme:   231 046 kr  

- VA:    24 292 kr 

- Summa årligt preliminärt driftstillägg:  826 312 kr 

 

4.4 I den mån Hyresvärden till följd av hinder utom hans rådighet skulle bli förhindrad att 

fullgöra leveransen är han befriad från sitt åtagande. Hyresvärden har rätt att avbryta 

leveransen, del när det är erforderligt för sådana arbeten på hans egna eller därmed 

förbundna anläggningar som har betydelse för fullgörandet av hans leveransskyldighet, 

dels vid fara för person- eller egendomsskada. Kan leverantören förutse avbrott i 

leveransen ska han om möjligt i förväg, tillkännage detta på lämpligt sätt. 

 

4.5 Om media endast kan tillhandahållas i begränsad omfattning äger leverantören rätt att 

på det sätt han finner lämpligt, fördela den tillgängliga leveranskapaciteten mellan 

hyresgästerna. 

 

4.6 Direkt skada som drabbar Hyresgästen till följd av väsentlig inskränkning eller störning 

i leveransen ersätts endast när och i den mån han genom grov vårdslöshet eller därtill 

vållande. Rätten till ersättning omfattar inte ren ekonomisk skada och inte heller 

följdskada vid person- eller sakskada. 

 

5. HYRESRABATT  

 

5.1 Hyresgästen erhåller en hyresrabatt till ett belopp om 170 331 kr för perioden 2023-10-

01 till och med 2024-09-30. 

 

6. MERVÄRDESSKATT  

 

6.1 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen. Hyresvärden är 

skattskyldig till moms för uthyrning av Lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga 

vid varje tillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, 

200



BILAGA 4 

Sida 4 av 6 

 

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. 

 

6.2 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. Hyresgästen ska även ersätta 

Hyresvärden för eventuellt skattetillägg som Hyresvärden har att erlägga till 

Skatteverket med anledning av Hyresgästens agerande. Därtill ska Hyresgästen 

kompensera Hyresvärden för eventuell kostnadsränta. 

 

7. SKADOR OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

 

7.1 Det åligger Hyresgästen att väl vårda Lokalen samt att utöva fortlöpande noggrann 

tillsyn. Hyresgästen är ansvarig för all skada på Lokalen som uppkommer genom 

Hyresgästens vållande eller vårdslöshet. Hyresgästens ansvar omfattar även tredje 

man som Hyresgästen berett tillträde till Lokalen. Hyresgästen svarar även i övrigt för 

skada på Lokalen eller annan Hyresvärdens egendom där skadan är hänförlig till eller 

härrör från handling riktad mot Hyresgästens verksamhet i Lokalen. Hyresgästens 

ansvar enligt denna punkt omfattar skador orsakade av Hyresgästen såväl som av 

tredje man.  

 

7.2 Det ankommer på Hyresgästen att vid varje tidpunkt följa av Hyresvärden gällande 

ordningsföreskrifter avseende Lokalen eller fastigheten i övrigt.  

 

8. MILJÖ 

 

8.1 Hyresgästen ska förutom att följa bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) informera 

Hyresvärden om det bedrivs hälso- och miljöfarlig verksamhet samt om iakttagelser 

rörande Fastigheten eller Lokalen som kan vara av betydelse för miljö eller hälsa.  

8.2  

8.3 Hyresgästen ska under hyrestiden följa de anvisningar som Hyresvärden lämnar för 

hantering av avfall, farligt avfall och kemiska produkter samt i förekommande fall av 

källsortering.  

 

8.4 Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden i frågor om val av material, teknisk 

utrustning för fasta installationer, ombyggnader, m.m. som sker genom Hyresgästens 

försorg samt lämna Hyresvärden erforderlig miljöinformation. 

 

9. ÖVERLÅTELSE OCH UPPLÅTELSE  

 

9.1 Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten till Lokalen utan Hyresvärdens 

skriftliga godkännande.  
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9.2 Hyresgästen äger inte rätt att upplåta hela eller delar av Lokalen i andra hand till tredje 

part. För det fall Hyresgästen, med Hyresvärdens i förväg inhämtande skriftliga 

godkännande, upplåter hela eller delar av Lokalen i andra hand får det endast ske 

under förutsättning att andrahandshyresgästen i) bedriver momspliktig verksamhet och 

ii) i en särskilt upprättad handling avstår sitt indirekta besittningsskydd. Hyresgästen 

ska tillhandahålla Hyresvärden en kopia av samtliga i förekommande fall gällande 

andrahandshyresavtal samt i övrigt hålla Hyresvärden informerad om övriga 

förhållanden hänförliga till eventuella andrahandsupplåtelser av Lokalen.  

 

9.3 Om Hyresvärden till följd av Hyresgästens upplåtelse av Lokalen i andra hand blir 

återbetalningsskyldig för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 

mervärdesskattelagen (1994:200), ska Hyresgästen fullt ut ersätta Hyresvärden (i) för 

dennes förlorade avdragsrätt och (ii) för den kostnadsökning som följer av 

Hyresvärdens förlorade avdragsrätt.  

 

10. INSKRIVNING OCH PANTSÄTTNING 

 

10.1 Hyresgästen har inte rätt att inskriva Hyresavtalet. Hyresgästen äger inte heller rätt att 

upplåta panträtt eller annan säkerhet i hyresrätten till Lokalen som säkerhet för egen 

eller annans skuld av vilket slag det än må vara. 

 

11. ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING 

 

11.1 Hyresgästen ska återlämna Lokalen till Hyresvärden senast kl 12.00 på Hyresavtalets 

sista dag. 

 

11.2 Utöver vad som framgår i Fastighetsägarnas Formulär 12B.3 ska Hyresgästen vid 

hyresförhållandets upphörande på egen bekostnad återställa Lokalen i objektivt sett 

godtagbart skick med beaktande av normalt slitage samt återlämna Lokalen väl 

avstädad. Hyresgästen ska även återställa arbeten som de själva utfört enligt punkt 

2.5.  

 

11.3 Besiktning av Lokalen ska genomföras tidigast tre (3) månader och senast en (1) 

månad före Hyresavtalets upphörande. För det fall Hyresgästen underlåtit att återställa 

Lokalen äger Hyresvärden rätt att utföra återställande på Hyresgästens bekostnad. 

Eventuell kvarlämnad egendom tillfaller Hyresvärden, om Hyresvärdens så önskar, 

utan ersättning. För det fall Hyresvärden inte önskar behålla eventuell kvarlämnad 

egendom äger Hyresvärden rätt att bortforsla och destruera egendomen på 

Hyresgästens bekostnad.  

 

12. TOLKNINGSFÖRETRÄDE  

Om motstridiga uppgifter förekommer mellan dessa särskilda bestämmelser, 

fastighetsägarnas formulär eller övriga bilagor till Hyresavtalet så ska dessa särskilda 

bestämmelser äga tolkningsföreträde och i övrigt ska handlingarna äga företräde i följande 

ordning (högsta prioritet överst): 
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i) Bilaga 4 (Särskilda bestämmelser);  

ii) Bilaga 5 (Gränsdragningslista); 

iii) Fastighetsägarnas formulär 12B.3;  

iv) Bilaga 1 (Ritning(ar)); 

v) Bilaga 2 (Indexklausul); 

vi) Bilaga 3 (Fastighetsskatteklausul) 

vii) Bilaga 6 (Brandskyddsklausul) 

viii) Bilaga 7 (Personuppgiftsklausul) 

ix) Bilaga 8 (Grön bilaga) 

 

****** 

Denna bilaga har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 

 

Ort: Stockholm 

Datum:   

 

 

Ort: Jönköping 

Datum: 

KB Emilshus Jönköping AB   

 

Region Jönköpings Län AB  

   

   Namn:  

 

Namn: 

   

   Namn:  Namn: 
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH UTBYTESANSVAR

1 (4)

Bilaga nr 5

Avser Hyreskontrakt nr

1530101101-1

Fastighetsbeteckning

Positronen 1

Hyresvärd Namn

KB Emilshus Jönköping

Personnr/orgnr

969668-8077

Hyresgäst Namn

Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr

232100-0057

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 
 
1. Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör.  
2. Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anska�ar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under pågående
kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hur gräns-
dragningslistan ska
fyllas i

1 . Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet.  
2 . Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan.
Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan
parterna.  
3 . Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående
användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd.  
4 . Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta.
5 . Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta.  

De�nitioner 1 . Underhåll  

Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt.  

2 . Utbyte  

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad.

ALLMÄNT Underhållsansvar

Hv Hg

Utbytesansvar

Hv Hg
Anmärkning

Lokalen, utvändigt Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen
✕ ✕

Dörröppnare och dörrstängare
✕ ✕

Skyltar, skyltskåp
✕ ✕

Fönster och karmar
✕ ✕

Markiser
✕ ✕

Lastintag/-kaj Finns ej

Belysningsarmaturer
✕ ✕

Skyltbelysning
✕ ✕

Passérsystem entrédörrar ✕ ✕

Lokalen, invändigt Ytskikt väggar
✕ ✕

Ytskikt tak
✕ ✕

Ytskikt golv
✕ ✕

Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare
✕ ✕

Dörröppnare och dörrstängare
✕ ✕

Fönster och karmar
✕ ✕

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd
med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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Bilaga nr 5

ALLMÄNT forts. Underhållsansvar

Hv Hg

Utbytesansvar

Hv Hg
Anmärkning

Lokalen, invändigt
forts.

Glaspartier i lokalen ✕ ✕

Skyltar
✕ ✕

Rulljalusier Finns ej

Fast belysning
✕ ✕

Särskilt anpassad belysning för verksamheten
✕ ✕

Allmän belysning kontor ✕ ✕

Nedpendlad belysning kontor ✕ ✕ Armatur utöver allmän belysning

Våtrum Sanitetsporslin
✕ ✕

Duschar
✕ ✕

Ytskikt golv
✕ ✕

Ytskikt väggar
✕ ✕

Ytskikt tak
✕ ✕

Toalett Sanitetsporslin
✕ ✕

Ytskikt golv
✕ ✕

Ytskikt väggar
✕ ✕

Ytskikt tak
✕ ✕

Pentry Maskiner i kök och pentry
✕ ✕

Inredning som
hyresvärden särskilt

tillhandahåller för
verksamheten

INSTALLATIONER
Värme

Luftvärme

Värmecentraler ✕ ✕

Värmeväxlare
✕ ✕

Värmeåtervinningssystem
✕ ✕

Övriga värmeanläggningar
✕ ✕

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd
med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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Bilaga nr 5

INSTALLATIONER
forts.

Underhållsansvar

Hv Hg

Utbytesansvar

Hv Hg
Anmärkning

Värme forts. Mätare
✕ ✕

Vatten, avlopp Varmvattenberedare
✕ ✕

Utslagsbackar
✕ ✕

Mätare
✕ ✕

Golvbrunnar
✕ ✕ Rensning utförs av HG

El Elmätare
✕ ✕

Elcentraler
✕ ✕

Eluttag och dosor
✕ ✕

Kyla och ventilation Särskilt kylaggregat
✕ ✕

Till- och frånluftsdon
✕ ✕

Kylaggregat till data- och/eller serverrum
✕ ✕

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum Finns ej

Andra �äktanordningar �nns ej

Mätare
✕ ✕

Lås och säkerhet, i
lokalen

Lås
✕ ✕

Larm
✕ ✕

Monitorer och detektorer
✕ ✕

Övervakningskameror
✕ ✕

Lås och säkerhet,
skalskydd

Dörrlås till entréer och andra dörrar som leder till eller
från lokalen ✕ ✕

Övervakningskameror
✕ ✕

Monitorer och detektorer
✕ ✕

Passérsystem ✕ ✕

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd
med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.

Sign Sign
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Bilaga nr 5

INSTALLATIONER
forts.

Underhållsansvar

Hv Hg

Utbytesansvar

Hv Hg
Anmärkning

Hissar och rulltrappor Personhissar
✕ ✕

Gods-/varuhissar Finns ej

Rulltrappor Finns ej

Andra �yttanordningar Finns ej

Tele- och datakom-
munikation

Ledning för telefoni
✕ ✕

Ledning för data
✕ ✕

Ledning för bredband
✕ ✕

Ledning för kabeltv
✕ ✕

Anordningar för trådlös tv
✕ ✕

Särskilda
underhållsavtal Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande

utrustning/installation:

Avtal tecknas av

Hv Hg
Anmärkning

Rulltrappor Finns ej

Personhiss
✕

Varuhiss Finns ej

Kylaggregat
✕

Fjärrkyla Finns ej

Ventilation
✕

Underskrift Ort/datum

Stockholm

Hyresvärdens namn

KB Emilshus Jönköping

Namnteckning(�rmatecknare/ombud) Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Ort/datum

Jönköping

Hyresgästens namn

Region Jönköpings Län

Namnteckning(�rmatecknare/ombud) Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med
SABO. Eftertryck förbjuds.
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BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

1 (1)

Bilaga nr 6

Avser Hyreskontrakt nr

1530101101-1

Fastighetsbeteckning

Positronen 1

Hyresvärd Namn

KB Emilshus Jönköping

Personnr/orgnr

969668-8077

Hyresgäst Namn

Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr

232100-0057

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. 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.

Underskrift Ort/datum

Stockholm

Hyresvärdens namn

KB Emilshus Jönköping

Namnteckning(�rmatecknare/ombud)
Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Ort/datum

Jönköping

Hyresgästens namn

Region Jönköpings Län

Namnteckning(�rmatecknare/ombud)
Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd med Sveriges
Allmännytta. Eftertryck förbjuds.
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PERSONUPPGIFTSKLAUSUL
FÖR LOKAL

1 (1)

Bilaga nr 7

Avser Hyreskontrakt nr

1530101101-1

Fastighetsbeteckning

Positronen 1

Hyresvärd Namn

KB Emilshus Jönköping

Personnr/orgnr

969668-8077

Hyresgäst Namn

Region Jönköpings Län

Personnr/orgnr

232100-0057

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 �rma 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 �nns 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 �nns 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.  

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 �rma, 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 �nns
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 �yttas 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.
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GRÖN BILAGA
TILL LOKALHYRESAVTAL

1 (2)

Bilaga nr 8

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

1. Avser Hyreskontrakt nr

1530101101-1

Fastighetsbeteckning

Positronen 1

2. Hyresvärd Namn

KB Emilshus Jönköping

Personnr/Orgnr

969668-8077

3. Hyresgäst Namn

Region Jönköpings Län

Personnr/Orgnr

232100-0057

4. Instruktioner Denna avtalsbilaga till ett lokalhyresavtal innehåller villkor som gör avtalet till ett grönt hyresavtal. När avtalet ingås ska parterna
gemensamt gå igenom bilagans alla punkter. Det åligger hyresvärden att besvara hyresgästens frågor om villkorens innebörd.
Avtalet inleds med en allmän avsiktsförklaring som beskriver parternas samverkan. Efterföljande avsnitt utgör avtalsvillkor som kompletterar
hyresavtalet. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. En handledning �nns till bilagan.

5. Avsiktsförklaring Hyresavtalet är ett grönt hyresavtal. Det innebär att parterna förbinder sig att samverka för ett miljömässigt hållbart hyresförhållande. Det
åligger båda parterna att ta initiativ till åtgärder och aktiviteter som kan minska hyresförhållandets miljöpåverkan samt förbättra miljö och
hälsa i lokalen. Parterna förbinder sig vidare att gemensamt sätta mål och hitta former för den löpande samverkan som passar bäst för
parterna och som behövs för att nå dessa mål. 

Parterna ska samverka för minskad klimatpåverkan och resursanvändning. Det innefattar att optimera uppvärmning, kylning och ventilation
i lokalen utifrån hur den används. Det innebär också att hitta lösningar för ökat återbruk, återvinning och delande. Miljöanpassade och icke
hälsovådliga material ska användas i byggnad och inredning. Hyresgäst och hyresvärd ska genomföra aktiviteter och åtgärder som möjliggör
och driver hållbara beteenden.

Ytterligare ambitioner och mål för parternas samverkan framgår av bilaga. Bilaga

6. Information om
hållbar lokal-
användning

Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen under hyresförhållandet kan bidra till att minska lokalens
och fastighetens miljöpåverkan. Informationen ska lämnas i samband med tillträdet av lokalen eller vid tidpunkt som parterna skriftligen
kommit överens om. Därefter ska uppdaterad information hållas tillgänglig t.ex. i husbok, webbsida eller kundplattform. Informationen ska
minst omfatta områdena:

avfallshantering och återvinning från hyresgästens verksamhet
energie�ektiv användning av lokalen
funktionalitet för inomhusklimat t ex solavskärmning och ventilation
lösningar som bidrar till en resurse�ektiv användning av ytor och andra faciliteter t ex samnyttjande av mötesrum, omklädningsrum
m m
bevarande och minimering av ombyggnationer
återbruk, materialval och avfallshantering i samband med underhåll och ombyggnationer
gröna transporter och mobilitet.

7. Miljöcerti�ering Byggnaden/lokalen ska omfattas av ett miljöcerti�eringssystem för byggnader.

Vid tecknandet av denna överenskommelse �nns miljöcerti�eringssystem för byggnaden/lokalen.

Senast den ska byggnaden/lokalen omfattas av ett miljöcerti�eringssystem.

Be�ntligt/planerat miljöcerti�eringssystem Be�ntligt/planerat miljöcerti�eringssystem

Hyresvärden ska informera hyresgästen om ändringar av miljöcerti�eringssystem samt erhållen nivå i miljöcerti�eringssystem.

Om miljöcerti�ering innebär krav på hyresgästens verksamhet ska kraven framgå av bilaga. Bilaga

8. Energislag och
utsläpp

Hyresvärden och hyresgästen ska endast köpa ursprungsmärkt förnybar el för användning i lokalen och fastigheten.

Hyresvärd/hyresgäst ska inte använda fossila bränslen (direkta inköp) för egen uppvärmning av byggnaden.

✕ Hyresvärd/hyresgäst ska endast köpa förnybar eller klimatneutral energi för kylning uppvärmning

✕ från tillträdet snarast med hänsyn till ingångna avtal, dock senast (datum)

Hyresvärden har egenproducerad förnybar energi som förser fastigheten med energi från

sol vind

9. Datainsamling och
informationsutbyte

Hyresvärden ska samla in och dela data som behövs för att analysera och kartlägga lokalens och byggnadens miljöpåverkan enligt villkoren i
detta avsnitt.

Hyresvärdens
lämnande av data

Hyresvärden ska minst årligen informera hyresgästen om hyresgästens användning av nedanstående resurser. Information om användning
ska i första hand baseras på mätning och i andra hand, om mätutrustning saknas, genom andel av totalförbrukning.

✕ verksamhetsel (hyresgästens) fastighetsel (lokalens andel) ✕ fjärrvärme fjärrkyla

Särskild kyla/processkyla
(hyresgästens)

✕ vatten (hyresgästens) återvinning och avfall

Hyresvärden ska tillgängliggöra/presentera statistik om utsläpp av växthusgaser från energianvändning

Fastighetsägarna Sveriges formulär 99 upprättat 2012. Reviderat 2016 och 2022. Eftertryck förbjuds. Sign Sign
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GRÖN BILAGA
TILL LOKALHYRESAVTAL

2 (2)

Bilaga nr 8

Hyresgästens
lämnade av data

I den mån hyresgästen har eget abonnemang är hyresgästen skyldig att lämna information om användningen av följande resurser:

verksamhetsel fastighetsel fjärrvärme fjärrkyla vatten avfall

Informationen lämnas

genom inrapportering efter hyresgästens avläsning av egen mätare var :e månad

genom att hyresgästen lämnar hyresvärden fullmakt att hämta ut den information som behövs för uppföljning. Fullmakt, bilaga

Syftet med insamlingen av data ska vara att möjliggöra uppföljning av resursanvändning och utsläpp, och för att identi�era
förbättringsåtgärder med avseende på energie�ektivisering, ekonomi samt klimatpåverkan. Data ska även kunna användas för att
genomföra energideklarationer och miljöcerti�eringar.

10. Inomhusmiljö/-
klimat

Parterna är överens om att styrningen av den operativa temperaturen i lokalen under användningstid ska utgå från den möbleringsplan
hyresgästen tar fram inför tillträdet av lokalen och därefter överenskomna förändringar.

Möblering/ inredning Hyresvärden ska i samband med tecknandet av denna överenskommelse informera hyresgästen om lämplig inplacering av möbler och
inredning för att erhålla ett gott inomhusklimat.

Hyresgästen ska senast vid tillträdet av lokalen delge hyresvärden en möbleringsplan som beaktar lokalens tekniska förutsättningar.

Hyresgästen ska löpande meddela hyresvärden om användningen av lokalen ändras på ett sätt som påverkar inomhusmiljön.

Inomhusmiljö-
uppföljning

Hyresvärden ska systematiskt samla in synpunkter kring inomhusmiljön som årligen följs upp tillsammans med hyresgästen.

11. Hyresgäst-
anpassningar

Miljöhänsyn ska tas vid materialval. Återbrukat, återvunnet och/eller miljöanpassat byggmaterial ska användas i lokalen.

Parterna ska ta fram klimatmål för ombyggnationer.

Val av byggmaterial i lokalen ska utgå från en materialdatabas. Materialdatabas

Hantering (återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering) av demonterat och bortfört byggmaterial samt
inredning i samband med hyresgästanpassning i be�ntlig lokal ska dokumenteras.

Material ska dokumenteras i en loggbok som ägs och administreras av hyresvärden.

12. Val av inredning
och utrustning

Parterna ska välja vitvaror med låg energianvändning i lokalen.

Parterna ska välja en för ändamålet energie�ektiv belysning i lokalen.

Parterna ska där så är möjligt välja snålspolande utrustning i lokalen.

Hyresgästen ska i första hand välja miljömärkt eller återanvänd inredning i lokalen.

Hyresgästen ska inte köpa icke certi�erad kontorsinredning av tropiskt trä.

13. Metodval vid
underhåll, skötsel och
drift

Hyresgästen ska vid utövande av sin vårdnadsplikt och underhållsskyldighet i lokalen ta miljöhänsyn vid val av metoder och välja
miljömärkta/miljöklassade produkter där så är möjligt.

Hyresvärden ska ta milljöhänsyn vid val av metoder för underhåll, skötsel och drift i fastigheten och välja miljömärkta/miljöklassade
produkter där så är möjligt.

14. Gröna transporter
och mobilitet

Hyresvärden ska, på de villkor som framgår av bilagan, i anslutning till lokalen erbjuda tillgång till Bilaga

✕ cykelparkering omklädningsrum gemensam cykelpool i eller i anslutning till fastigheten

gemensam fordonspool i eller i anslutning till fastigheten laddningsplatser för eldrivna fordon

15. Övriga
avtalspunkter

Ytterligare avtalspunkter bifogas Bilaga

16. Underskrift Denna avtalsbilaga har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.

Ort/datum

Stockholm

Hyresvärdens namn

KB Emilshus Jönköping

Namnteckning(�rmatecknare/ombud) Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Ort/datum

Jönköping

Hyresgästens namn

Region Jönköpings Län

Namnteckning(�rmatecknare/ombud) Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Fastighetsägarna Sveriges formulär 99 upprättat 2012. Reviderat 2016 och 2022. Eftertryck förbjuds.
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II Region
•0" Jönköpings län

Regionstyrelsens presidium §§ 1-15

Tid: 2023-01-16 kl. 09:00

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 11

PROTOKOLL

Skotare till Stora Segerstad naturbruksgymnasium
Diarienummer: RJL 2023/42

Beslut
Regionstyrelsens presidium föreslår regionstyrelsen

�‡ Godkänna investering av två skotare till en maximal kostnad på
5 600 000 kronor.

Sammanfattning
Utbyte och uppgradering av två skotare. Utbytet sker för att höja
utbildningskvalitet, förbättra arbetsrniljö samt på sikt kunna tillgodose
näringslivets behov av rätt kompetenser.

Beslutsunderlag
�‡ Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, be styrkande Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2023-01-03 RJL 2023/42 

  

 

  
  

Regionstyrelsen  

Skotare till Stora Segerstad 
naturbruksgymnasium 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

• Godkänner investering av två skotare till en maximal kostnad på  
5 600 000 kronor. 

Sammanfattning  
Utbyte och uppgradering av två skotare. Utbytet sker för att höja 
utbildningskvalitet, förbättra arbetsmiljö samt på sikt kunna tillgodose 
näringslivets behov av rätt kompetenser. 

Information i ärendet 
Genom att höja utbildningskvaliteten kan Stora Segerstads naturbruksgymnasium 
tillgodose näringslivets behov av rätt kompetenser. Ett utbyte och uppgradering av 
befintlig utrustning ger bättre arbetsmiljö och även sänkta drifts- och 
servicekostnader.  
 
Maskinerna används inom maskinmekanikerutbildningen samt vid bruk av Region 
Jönköping läns egna skogsfastigheter.  

Verksamhetens bedömning av investeringen 
Skotare till Stora Segerstad naturbruksgymnasium DNR 2023/42 
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen 
med   

Ökad nytta för kunden Stor påverkan 
Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar 
investeringen med   
Förbättrad metod (högre prestanda) Stor påverkan 
Förbättrad arbetsmiljö Stor påverkan 
Positiva miljökonsekvenser Stor påverkan 
Ur ett lärande- och förnyelseperspektiv bidrar investeringen 
med   

Förbättrat arbetssätt Stor påverkan 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2023/42 

 
 

 

Finansiering 
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2023. För 
inköp av två skogsmaskiner finns reserverat belopp om 5 600 000 kronor i 
investeringsplanen 2023, varav 2 600 000 kronor avser en mindre skotare och 
3 000 000 kronor avser en större skotare. Övriga drift- och servicekostnader 
finansieras av verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Utbildning och kultur 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Maria Berghem  
Ekonomidirektör 
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 Val - Regionstyrelsen  

 

 
  

VAL - 
REGIONSTYRELSEN
2023 - 2026

VAL 
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 Val - Regionstyrelsen  

 

Jönköpings  
Innehållsförteckning 

Regionstyrelsens arbetsutskott ....................................................................................................1 

AB Transitio ................................................................................................................................2 
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Regionstyrelsens arbetsutskott 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ordförande  Rachel De Basso  S 
1:e vice ordförande  Tommie Ekered  M 
2:e vice ordförande  Maria (Mia) Frisk  KD 
Ledamot  Per Eriksson  C 
Ledamot  Linnéa Nilsson BA 
Ersättare  Thomas Gustafsson  S 
Ersättare  Monica Samuelsson KD  
Ersättare  Kerstin Hammar M 
Ersättare  Martin Nedergaard-Hansen  BA 
Ersättare  Jimmy Ekström  L 
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AB Transitio 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande  

Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31  Parti 
Ombud Rachel De Basso  S 
Ersättare för ombud  Tommie Ekered  M 

 
Regionledningskontoret utser styrelseledamot i mån av plats. 
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Almi Företagspartner Jönköping AB 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande  

Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ombud  Rachel De Basso  S 
Ersättare för ombud  Tommie Ekered M 
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Bostadsbyggen AB 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande  

Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ombud  Rachel De Basso  S 
Ersättare för ombud  Tommie Ekered M 
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Forum för social hållbarhet 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ledamot  Rachel De Basso  S 
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Inera AB - ägarråd 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ombud  Rachel De Basso  S 
Ersättare för ombud  Tommie Ekered M 
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Internationella handelshögskolans 
donationsstiftelse 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ledamot  Rachel De Basso  S 
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Klimatrådet 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ledamot  Tommie Ekered  M 
Ledamot  Emelie Walfridsson  C 
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Länspensionärsrådet, LPR 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ordförande  Håkan Sandgren  S 
Ledamot  Kerstin Hammar M 
Ledamot  Irene Oskarsson  KD 
Ersättare  Carina Stende  S 
Ersättare  Lisbeth Andersson M 
Ersättare  Ing-Marie Karlsson  C 
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Länsrådet för 
funktionsnedsättningar, LFF 
Uppdrag Person 2023-01-01 -2026-12-31 Parti 
Ordförande  Nena Stamenkovic  S 
Ledamot  Kerstin Hammar M 
Ledamot  Anders Fryborn  L  
Ersättare  Jörgen Skärin  S 
Ersättare  Monica Samuelsson KD  
Ersättare  Johan Hjertberg M 
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Personaldelegationen 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ordförande Rachel De Basso S 

Ledamot Linnéa Nilsson BA 

Ledamot Emelie Walfridsson C 

Ledamot Tommie Ekered M 
Ledamot Maria (Mia) Frisk KD 
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Politikerforum 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ledamot  Rachel De Basso  S 
Ledamot  Maria (Mia) Frisk  KD 
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Regionalt råd (Inom ramen för F-samverkan) 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ledamot  Rachel De Basso  S 
Ledamot  Tommie Ekered M 
Ledamot  Maria (Mia) Frisk  KD 
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Regionernas ömsesidiga 
försäkringsbolag LÖF 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande 
Uppdrag Person 2023-01-01 -2026-12-31 Parti 
Ombud  Rachel De Basso  S 
Ersättare för ombud  Kerstin Hammar M 
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Regionsamverkan Sydsverige – 
utskott 
Uppdrag   Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ledamot Regional utveckling  Per Eriksson  C 
Ledamot Regional utveckling  Kerstin Hammar  M 
Ledamot Infrastrukturplanering  Per Svenberg  S 
Ledamot Infrastrukturplanering  Leif Andersson  C 
Ledamot Kollektivtrafik  Per Svenberg  S 
Ledamot Kollektivtrafik  Leif Andersson  C 
Ledamot Kultur  Adam Starck  S  
Ledamot Kultur  Jimmy Ekström  L  
    

Ledamot 

Politisk beredning / 
påverkansgrupp 
energiförsörjning* Tommie Ekered M 

 
*Ny from 2023, kopplad till utskottet Regional utveckling 
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Science Park bolaget 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ombud  Rachel De Basso  S 
Ersättare ombud  Tommie Ekered M 
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Småland Blekinge Halland South 
Sweden/ Brysselkontoret 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ledamot  Rachel De Basso  S 
Ledamot  Kerstin Hammar M 
Ledamot  Maria (Mia) Frisk  KD 
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Smålands Turism AB 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ombud  Rachel De Basso  S 
Ersättare för ombud  Tommie Ekered M 
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Svensk Kollektivtrafik stämma 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud, koppling till nämndens för trafik, 
infrastruktur och miljö  
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ombud  Tommie Ekered M 
Ersättare     
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TvNo Textilservice AB 
Not: Regionstyrelsens ordförande ombud alt/ersättare 1:e vice ordförande 

Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ombud  Rachel De Basso  S 
Ersättare för ombud  Tommie Ekered M 
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Upphandlingsdelegationen 
Uppdrag Person 2023-01-01 - 2026-12-31 Parti 
Ordförande  Tommie Ekered M 
Ledamot  Carina Stende   S 
Ledamot  Per Eriksson  C 
Ledamot  Jimmy Ekström  L  
Ledamot  Pontus Lundgren  BA 
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2023-01-26   
 

 

Förslag SD VALBOK Regionstyrelsen  
2022-2026 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott 
Ordinarie: Håkan Nyborg 
Ersättare: Hampus Bergh 
 
Personaldelegationen 
Håkan Nyborg 
 
Regionsamverkan Sydsverige utskott 
Anders Gustafsson 
 
Upphandlingsdelegationen 
Hampus Bergh 
 
Strukturfondpartnerskapet Småland och öarna 
Ulf Svensson 
 
Infrastrukturplanering 
Anders Gustafsson 
 
Kollektivtrafik 
Anders Gustafsson 
 
Politisk beredning / påverkansgrupp energiförsörjning 
Ulf Svensson 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
Region Jönköpings Län 
 
Håkan Nyborg 
Regionråd 
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Välkommen att nominera ledamöter till det regionala 

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna gällande programperiod 

2021-2027. 

 
Regeringen har den 7 juni 2022 utsett Per Eriksson till ordförande i det regionala 

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna. Regeringsbeslut framgår av bilagd 

handling ”Entledigande och förordnande i strukturfondspartnerskapen” gällande 

programperioden 2021–2027. 

 

Regeringen bemyndigade ordföranden att utse övriga ledamöter i det regionala 

strukturfondspartnerskapet.  

 
Varje region har tre ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna. 

Två personer, en man och en kvinna, skall nomineras för varje ledamotspost, så totalt 

skall 6 personer nomineras från varje region.  

 

Närmare uppgifter om nomineringsförfarandet framgår av bilagd handling ”Entledigande 

och förordnande i strukturfondspartnerskapen” gällande programperioden 2021–2027. 

 
 

Förslag på nomineringar skall vara oss tillhanda senast den 31 januari 2023.  

Sänd förslag till strukturfondspartnerskapets sekreterare Slawomir Demkowicz-

Dobrzanski, Region Kronoberg, e-post slawomir.demkowicz-dobrzanski @kronoberg.se  

 

Mötesdatum med Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna 2023 

28 mars, Kalmar län 

20-21 juni, Gotlands län 

12 oktober, digitalt 

6-7 december, Kronobergs län  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Per Eriksson 

Ordförande 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 184-198 

Tid: 2022-12-13 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 198  
 
Val av ledamot SBHSS - rapportörsgrupp skog 
Utgår vid dagens sammanträde och tas upp vid kommande sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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