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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 6-21 

Tid: 2016-01-26 13:00-16:14 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Håkan Jansson (M), ordförande  

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Malin Wengholm (M) 

Jimmy Henriksson (L) 

Martin Hytting (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Bo Kärreskog (S) 

Rachel De Basso (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M)  

Malin Olsson (M) 

Mattias Ingesson (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Ann-Kristin Göransson (S) 

Jonas Nilsson (S) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Monica Li (V) 

 

 Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Susanne Monie Magnusson, jurist 

  

§ 6 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jimmy 

Henriksson. 

§ 7 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
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Följande frågor ställs från Carina Ödebrink: 

 Hemsjukvård 

 Motionshantering/beredning 

 Översiktsplan  

§ 8 Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§ 9 Anmälan av informationshandlingar  
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 10 Information  
Regiondirektör informerar om följande:  

 Ny ekonomidirektör börjar sin anställning den 11 april 

 Ökade kostnader för Cosmic 

 Planering för besök av Göran Stiernstedt och Måns Rosén 

 1 februari inleds förhandlingar om höghastighetsjärnväg  

 Domslut i målet Hemsö vs Regionen, se uppdrag § 11 

 

Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om följande:  

 Redovisning av nationell patientenkät – primärvård, 

fördjupad redovisning kommer att ges vid fullmäktiges 

sammanträde 

 Svar på fråga från Carina Ödebrink avseende redovisning vad 

gäller hemsjukvårdsöverföring kommun/region, hur långt har 

uppföljningen och utvärderingen kommit, har någon 

ekonomisk jämförelse gjorts? Följande svar ges: Delar av hur 

överföringen utfallit har redovisats för kommunerna men 

även i forum inom Regionen. Någon ekonomisk redovisning 

har inte redovisats.  

Bör i sin helhet redovisas på Kommunalt forum. 

§ 11 Uppdrag till regionsstyrelsens arbetsutskott 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Ge arbetsutskottet i uppdrag att hantera frågan kring fortsatt 

juridisk process avseende hyrestvist med Hemsö 

 

 

 



 

PROTOKOLL 3(12) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 6-21 

Tid: 2016-01-26 13:00-16:14 

 

 

 Sign 

 

 

Sammanfattning 

Regionen och fastighetsbolaget Hemsö har en tvist kring ett 

hyresavtal för Hälsan där Jönköpings tingsrätt dömt till Hemsös 

fördel och där Regionen nu bör ta ställning till fortsatt juridisk 

process.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsens arbetsutskott  

§ 12 

RJL2015/2

600 

Ombyggnad av dagkirurgisk 
uppvakningsavdelningen Höglandssjukhuset 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 8,4 miljoner 

kronor för ombyggnad av dagkirurgisk 

uppvakningsavdelning på Höglandssjukhuset. 

 

Sammanfattning 

I syfte att förbättra utnyttjande av operationskapacitet och för att 

möta ett ökat behov av dagkirurgi redovisas förslag till 

ombyggnation för att öka antalet uppvaktningsplatser.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-01-18 

 Tjänsteskrivelse daterat 2015-12-08 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - ekonomi  

§ 13 

RJL2015/

2601  

Investeringsram för ombyggnad av Metodikum 
Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 1,4 miljoner 

kronor för ombyggnad av Metodikum på Länssjukhuset 

Ryhov. 

 

Sammanfattning 

För att kunna genomföra fler utbildningar behöver lokalerna för 

Metodikums verksamhet på länssjukhuset Ryhov byggas om.  
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Ombyggnationen av konferensrummet möjliggör att tre kurser kan 

hållas samtidigt jämfört med en kurs i dag. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-01-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-08 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – ekonomi   

§ 14 

RJL2015/

2678 

Omprioritering av energisparåtgärder  
Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna att tidigare anvisade medel 2,8 miljoner kronor för 

energiåtgärder i form av ändring av radiatorsystem inom hus 

D4 på Länssjukhuset Ryhov i stället ska disponeras för en 

solcellsanläggning i hus D4.  

Reservationer 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 

Sammanfattning 

I program för hållbar utveckling finns 20 miljoner kronor per år 

avsatta för energisparåtgärder. En omdisponering av medlen för 

2014 behöver göras för energisparåtgärder för Hus D4 på 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-01-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-17 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar bifall till föreliggande förslag med följande 

tillägg: En förutsättning att genomföra investeringen är att det 

statliga stödet beviljas.  

På ovanstående förslag yrkar Marcus Eskdahl, Annica Nordqvist 

och Rune Backlund bifall till föreliggande förslag och avslag till 

Samuel Godréns förslag om tillägg.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionstyrelsen avslår Samuel Godréns förslag.  

Beslutet skickas till  

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

§ 15 

RJL2015/

2089 

Granskning av delårsrapport 2015:2 
Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 överlämna föreliggande tjänsteskrivelse till regionens 

revisorer som svar på revisorernas granskningsrapport. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2015-

10-19 sin granskning av regionstyrelsens delårsrapport 2015:2.  

 

Revisorernas bedömning utifrån den översiktliga granskningen är 

att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

regionens ekonomiska resultat och ställning, utifrån de principer 

som tillämpas i Region Jönköpings län.   

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som 

regionstyrelsen planerar med hänsyn till rekommendationen som 

revisorerna redovisar. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-01-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-05 

 Granskning av delårsrapport daterad 2015-10-19 

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 16 

RJL2015/

488 

Likvidation av Regionförbundet i Jönköpings län  
Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 Likvidationen av Regionförbundet Jönköpings län  

   (org.nr. 222000-1610) är genomförd. 
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Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen har beslutat, 2014-06-10, § 107, att den nyvalda 

regionstyrelsen ska svara för likvidation av Regionförbundet i 

Jönköpings län.  

 

Efter att samtliga medlemmar godkänt Regionförbundets 

årsredovisning för 2014 och beslutat om ansvarsfrihet för styrelse 

och enskilda ledamöter har likvidationen genomförts. 

 

Regionförbundets egna kapital på 23 miljoner kronor och framtida 

ansvarsförpliktelser har överförts till Region Jönköpings län 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-01-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-29 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Ekonomi, Regional utveckling  

§ 17 

RJL2016/

78 

Delegationsordning för regionstyrelsen  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

 Fastställa bilagd delegationsordning för regionstyrelsen att 

gälla från och med 2016-02-01 med justering avseende 

permutation, punkt 4.8.2 som delegeras till arbetsutskottet. 

 

Sammanfattning  

Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och 

beredande organ och ska enligt Kommunallagen leda och samordna 

förvaltningen av Regionens angelägenheter. Regionstyrelsens 

möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 

6 kapitlet, §§ 33-38.  

 

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 135 om nytt reglemente 

och arbetsordning för regionstyrelsen och nämnderna. Detta 

föranleder översyn av delegationsordning för regionstyrelsen enligt 

bilaga. 

 

 



 

PROTOKOLL 7(12) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 6-21 

Tid: 2016-01-26 13:00-16:14 

 

 

 Sign 

 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsskottet daterat 2016-01-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-12 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink, Socialdemokraterna yrkar att delegation om 

permutation ej ska delegeras, se punkt 4.8.2 i föreliggande förslag, 

samt att man i punkt 4.1.5 till meningen lägger till ordet 

verksamhetsmässig efter principiell.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionstyrelsen bifaller Carina Ödebrinks yrkande om att 

permutation ej ska delegeras. Regionstyrelsen avslår Carina 

Ödebrinks yrkande om tillägg av ordet verksamhetsmässig.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, övriga berörda 

§ 18 

RJL2016/

79 

Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar  
Beslut  

Regionsstyrelsen beslutar  

 

1. Tio laddstolpar installeras under 2016 med placering enligt 

förslag, dvs i anslutning till fastigheter som ägs av regionen.  

 

2. Kostnaden finansieras ur regionsstyrelsens anslag för 

oförutsedda utgifter. Kostnaden beräknas till 320 000 kr, 

under förutsättning att bidrag erhålls via Naturvårds-verkets 

klimatinvesteringsstöd med 20 000 kr per laddstolpe. 

 

3. Nämnden förordar en utökad utbyggnadstakt av laddstolpar i 

anslutning till Regionens verksamheter såsom befintliga 

vårdscentraler i länets kommuner.  

 

Sammanfattning 

Det finns ett växande behov att ta fram en långsiktig plan för 

utbyggnad av laddinfrastruktur. Regionen Jönköpings läns roll är i 

nuläget att stimulera och skapa förutsättningar/underlätta för 

användning av elfordon. 
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Den typ av laddning som Regionen kommer att tillhandahålla är 

tänkt för laddning av Regionens tjänstefordon. Förslaget innebär att 

installera 10 stycken laddstolpar under 2016. Utbyggnadstakten 

efter 2016 beslutas i kommande program för hållbar utveckling 

2017-2020. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-01-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-21 

 

Yrkanden/Förslag vid sammanträdet  

Rune Backlund, Annica Nordqvist, Carina Ödebrink samt Jeanette 

Söderström yrkar bifall till förslag.  

 

Beslut skickas till  

Verksamhetsstöd och service 

Regionledningskontoret – ekonomi 

§ 19 

RJL2016/ 

88 

Statliga medel för flyktingarbete – åtgärder  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 

 Godkänna förslaget till inriktning 

 Delegera till regiondirektören att besluta om 

medelsanvisning inom de ramar och med den inriktning som 

här redovisas samt att återredovisning sker löpande till 

styrelse och nämnder.  

 Lägga till de synpunkter som Centrala samverkan framför 

om utbildning, bemötande och kulturmöten, samt den 

informationsinsats som Mikael Ekvall föreslår  

  

Reservationer  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av det stora antal asylsökande som kom till Sverige 

under hösten 2015 tilldelas Sveriges kommuner och 

regioner/landsting statliga medel för att täcka delar av de ökade 

kostnaderna. Region Jönköpings län har tilldelats 59 miljoner 

kronor.  
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En åtgärdsplan är framtagen som beskriver vilka initiala åtgärder, 

inklusive eventuella personalförstärkningar som verksamheterna i 

nuläget bedömt behövs för att klara uppdraget att erbjuda 

asylsökande vård som inte kan anstå och hälsoundersökningar. Det 

är också viktigt att de asylsökande så smidigt och så snart som 

möjligt integreras i det svenska samhället. Delar av de medel som 

regionen har tilldelats kommer därför att föreslås gå till 

integrationsarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från nämnderna FS, TIM och ANA 

daterade 2016-01 

 Tjänsteskrivelse daterade 2016-01-18 

 

Yrkanden/Förslag till beslut på sammanträdet  

Carina Ödebrink framför synpunkter kring områden som bör tas 

med, digitala området för att underlätta integration samt äldre. 

Yrkar att återrapportering ska fortlöpande ske till styrelsen och 

berörda nämnder. Eventuell revidering av fördelade resurser samt 

fördelning av ospecificerade medel ska beslutas av berörd nämnd 

och styrelsen. Yrkar avslag på Samuel Godréns yrkande. 

 

Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag enligt 

bilaga. 

 

Mikael Ekvall föreslår att informationsinsatser genomförs så att det 

når ut till föreningarna i regionen. 

 

Maria Frisk yrkar bifall till förslag samt ändring i 2:a belutspunkten 

till att lyda: Delegera till regiondirektören att besluta om 

medelsanvisning inom de ramar och med den inriktning som här 

redovisas samt att återredovisning sker löpande till styrelse och 

nämnder.  

 

Jimmy Henriksson och Malin Wengholm yrkar bifall till Maria 

Frisks yrkande samt instämmer i Mikael Ekvalls förslag. Yrkar 

avslag på Sverigedemokraternas yrkande. 

 

Annica Nordqvist yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkanden 

och instämmer i Mikael Ekvalls förslag.  
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Beslutsgång  

Ordföranden yrkar avslag på Carina Ödebrinks och Samuel Godréns 

yrkanden, bifall till Maria Frisks förslag till ändrad beslutspunkt 2.  

Instämmer i Mikael Ekvalls förslag samt i de synpunkter som 

Centrala samverkansgruppen haft.  

 

Ordföranden finner att styrelsen beslutat i enlighet med föreliggande 

förslag med de kompletteringar och ändringar som framförts av 

Maria Frisk, Mikael Ekvall m fl.  

 

Votering begärs där ordföranden efter genomgång av yrkanden 

finner att föreliggande förslag inkl Maria Frisks yrkande (JA) ställs 

mot Carina Ödebrinks förslag (NEJ) 

 

För JA röstar följande ledamöter: Rune Backlund, Malin 

Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Anna-Karin 

Yngvesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  

 

 

För NEJ röstar följande ledamöter: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Bo Kärreskog, Rachel de Basso, Annica Nordqvist, 

Mikael Ekvall och Carina Ödebrink. 

 

Avstår från att rösta gör Samuel Godrén. 

 

Med ordförandes utslagsröst bifalls föreliggande förslag inklusive 

föreslagen ändring av Maria Frisk.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnderna 

Regionledningskontoret – Regiondirektör, Folkhälsa sjukvård, 

Ekonomi, Regional utveckling 

§ 20 

RJL2016/ 

132 

Regionsamverkan Sydsverige – valärende  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

1. Till ordinarie ledamöter i utskotten utse Marcus Eskdahl, 

Jeanette Söderström och Maria Hörnsten                      

2. Entlediga tidigare utsedda ersättare i utskotten, Helena 

Stålhammar, Per Hansson och Torbjörn Eriksson. 
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Sammanfattning  

Regionen är sedan hösten 2015 medlem i föreningen 

Regionsamverkan Sydsverige där bland annat 6 landsting/regioner 

ingår. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-19 

 

Beslutet skickas till 

Berörda ledamöter  

Sydsvenska samarbetet – att: Gunne Arnesson Löfgren, Region 

Skåne. 

§ 21 Övrigt 
 Generalplan – Carina Ödebrink framför förslag om en 

genomgång på regionstyrelsen vad gäller strategi och 

investeringar på Ryhov och generellt hur hälso- och 

sjukvården kommer att se ut framöver  

Maria Frisk och ordföranden föreslår att arbetsutskottet 

bereder frågan. Återkommer till styrelsen efter beredning. 

 

 Beredning av motioner – Carina Ödebrink framför att det 

finns en otydlighet vad gäller beredning av motioner och att 

arbetsutskottet borde se över process för detta.  

Rune Backlund redogör för vad gruppledarna kommit 

överens om och instämmer i att arbetsutskottet går igenom 

processen. Återkommer till styrelsen efter beredning.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson  

Ordföranden  

Jimmy Henriksson 

 

   

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist  

 


