
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 75 Granskning av regionens arbete med 
chefsförsörjning 
Diarienummer: RJL 2018/239

Beslut 
Regionstyrelsen 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
regionrevisionen med justering enligt arbetsutskottets 
förslag.

2. Anmäler svar till regionrevisonen till regionfullmäktige.

Reservationer
Carina Ödebrink reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkan 
i vilket Sibylla Jämting instämmer.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med chefsförsörjning. Revisorernas sammanfattande 
bedömning är att Region Jönköpings län arbetar aktivt med 
många delar i chefsförsörjningsprocessen samt lämnar några 
rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar 
på revisionens rekommendationer.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink vidhåller sitt tidigare yrkande, avseende andra 
stycket, från arbetsutskottet på att följande skrivning läggs in 
under svar på rekommendationer istället för Rune Backlunds 
förslag till skrivning:
Inför kommande mandatperiod pågår dessutom en översyn av den 
politiska organisationen som kommer bli föremål för beslut.

Rune Backlund yrkar bifall till sitt och föreliggande förslag från 
arbetsutskottet.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag från 
arbetsutskottet mot Carina Ödebrinks ändringsyrkande. 
Arbetsutskottets förslag bifalles. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02
 Missiv och granskningsrapport daterat 2018-01-22

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Bertil Nilsson      

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 63 Granskning av regionens arbete med 
chefsförsörjning 
Diarienummer: RJL 2018/239

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
regionrevisionen med justering enligt nedan.

2. Anmäla svar till regionrevisonen till regionfullmäktige.

Reservationer
Carina Ödebrink reserverar sig till förmån för eget förslag i vilket 
Sibylla Jämting instämmer.
Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med chefsförsörjning. Revisorernas sammanfattande 
bedömning är att Region Jönköpings län arbetar aktivt med 
många delar i chefsförsörjningsprocessen samt lämnar några 
rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar 
på revisionens rekommendationer.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar på att följande skrivning läggs in under 
svar på rekommendationer:
I Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 har regionfullmäktige 
beslutat att: "En personaldelegation under regionstyrelsen ger en 
tydligare politiskt ledning och styrning av de strategiskt viktiga 
frågorna kompetensförsörjning och personalpolitik."

Inför kommande mandatperiod pågår dessutom en översyn av den 
politiska organisationen som kommer bli föremål för beslut.

Rune Backlund yrkar på att sista stycket på Carina Ödebrinks 
yrkande ändras till: Frågan om en delegation är också föremål för 
prövning i den parlamentariska nämndens arbete med förslag till 
politisk organisation för kommande mandatperiod.



PROTOKOLL
UTDRAG

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

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkanden där 
arbetsutskottet bifaller första stycket av Carina Ödebrinks förslag, 
med avslag till andra stycket och bifall till Rune Backlunds 
förslag till andra stycket.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02
 Missiv och granskningsrapport daterat 2018-01-22

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet 

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

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



     

2018-03-02 RJL 2018/239

Region Jönköpings län

Regionstyrelsen

Granskning av regionens arbete med 
chefsförsörjning

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar till regionrevisionen
2. Anmäler svar till regionrevisonen till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens arbete med 
chefsförsörjning. Revisorernas sammanfattande bedömning är att Region 
Jönköpings län arbetar aktivt med många delar i chefsförsörjningsprocessen samt 
lämnar några rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på 
revisionens rekommendationer.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns revisorer har 2018-01-22 lämnat sin granskning avseende 
regionens arbete med chefsförsörjning. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Region Jönköpings län arbetar 
aktivt med många delar i chefsförsörjningsprocessen. Samtidigt lämnas följande 
rekommendationer.

Revisorernas rekommendationer
- ta fram en strategi och handlingsplan som tydliggör chefsförsörjningsprocessen.

- arbeta systematiskt med kartläggning och analys av befintlig chefskompetens 
och framtida chefsbehov. 

- säkerställa att chefer genomgår chefsutbildningar som erbjuds.



   

2018-03-02 RJL 2018/239

- överväga metod för att hämta in chefers upplevelser av förutsättningar för deras 
chefskap.

- säkerställa att chefer har ett tillräckligt administrativt stöd.

Svar på rekommendationer
Regionstyrelsen ser chefsförsörjning och chefs- och ledarutveckling som högt 
prioriterad i Region Jönköpings län. Ledningsgruppen följer, leder och utvecklar 
chefsprogrammen samt medverkar aktivt i dem. Vid medarbetar- och 
säkerhetsenkäten hösten 2016 visade resultaten att chefer är nöjda med sina 
utvecklingsmöjligheter.

Strategi för och kartläggning samt analys av nuvarande och framtida 
chefskompetens ingår i pågående arbete med kompetensförsörjningsplan.

Arbete pågår kontinuerligt med förutsättningar för chefskap och behov av 
administrativt stöd i medarbetarsamtal, verksamhetsdialoger och ledningsgrupper.

I fortsatt arbete ska behovet av att systematiskt säkerställa i vilken mån chefer 
deltar i chefsutbildningar prövas liksom behovet av beskrivning av befintlig 
chefskompetens utöver den kompetensförsörjningsplan som nu tas fram. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02
 Missiv och granskningsrapport daterat 2018-01-22

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Joakim Silva
Regiondirektör HR-direktör
























































