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PROTOKOLL 1(15) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 22-42 

Tid: 2016-03-01 13:00-16:10    

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)  

Mattias Ingesson (KD) ersätter Anna-Karin Yngvesson  

Ann-Kristin Göransson (S) ersätter Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Jonas Nilsson (S) ersätter Bo Kärreskog  

Rachel De Basso (S) 

Kajsa Carlsson (MP) ersätter Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M)  

Malin Olsson (M) 

Jonas Lindahl (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Tobias Gyllensten (S) 

Mari Lindahl (L) 

 

 Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 34-42 

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör §§ 22-33 

  

§ 22 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Malin Wengholm.  

§ 23 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande 

tillägg:  

 Val till valberedningen för Kreditgarantiföreningen  

 Optionsavtal på tomt vid Spira 

 Personalförmån cyklar  
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§ 24 Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

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

§ 26 Information  
Regiondirektör informerar om följande:  

 Mikrosystemfestival – startar den 2 mars 

 Kostnadsökningar Cosmic Cambio – ärende till kommande 

regionstyrelse. 

 Kontakt med Jönköpings kommun vad gäller optionsavtal för 

tomten vid Spira 

 Kontakt med Jönköpings kommun vad gäller nybyggnation av 

vårdcentral på Råslätt 

 

Information av ordföranden avseende 

 Återkoppling från diskussion med kommunstyrelsens 

ordförande i Jönköping avseende option av tomt vid Spira 

 Återkoppling från ägarsamråd för Bostadsbyggen i Jönköping 

AB.  

 

Till kommande styrelsemöte återkoppling vad gäller option på tomt 

vid Spira samt nybyggnation av Råslätts vårdcentral. 

§ 27 Årshjul för 2016  
Information av regiondirektör kring förslag till årshjul för 

regionstyrelsen.  

§ 28 Inför sommaren 2016 
Information av personaldirektör om bemanningssituationen inför 

sommaren 2016. Redovisar även synpunkter från Centrala 

samverkan. 

 

Vid efterföljande diskussion framför Carina Ödebrink och Marcus 

Eskdahl en önskan om återredovisning och genomgång till 

kommande styrelse avseende bemanningssituation, avsatta resurser 

för åtgärder. 
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§ 29 Rätt använd kompetens – RAK 
Diarienummer: RJL 2016/390 

 

Information i ärendet av regiondirektör och personaldirektör  

som även redovisar synpunkter från fackliga företrädare enligt 

följande: Beakta personcentrerad vård och ta tillvara patienter och 

medarbetarnas resurser. Vid överföring av arbetsuppgifter är det 

viktigt med ett bra överlämnande och att även överföra kompetens.  

Inte använda delegationsbegreppet i onödan. RAK är applicerbart på 

alla verksamheter. Vill särskilt belysa chefers situation kring 

administration. Ej ta in personal utan utbildning. 

 

Vid efterföljande diskussion yrkar Carina Ödebrink för 

Socialdemokraterna med instämmande av Miljöpartiet följande: 

 

”Vi vill att det tas fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som 

tydligt redovisar hur man tar medlen från professionsmiljarden i 

anspråk. Kompetensförsörjningsplanen ska beskriva åtgärder på kort 

och lång sikt som utgår från överenskommelsen mellan SKL och 

staten. Vi ser det som särskilt angeläget att ta fram en mer 

framtidsinriktad strategi och åtgärder för att bättre ta tillvara 

medarbetarnas olika kompetenser och att möta utmaningen med att 

långsiktigt lösa kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.” 

 

samt att detta tas upp på ett kommande sammanträde i 

regionstyrelsen.  

 

 

§ 30 Heltid/Deltid – Heltid som norm 
Diarienummer: RJL 2016/1826 

 

Information av regiondirektör och personaldirektör som även 

redovisar synpunkter från fackliga företrädare enligt följande: 

Saknar skrivning om att anställa nya medarbetare enbart på heltid.  

 

Följande framförs inför arbetet:  

Särskilt beakta de enheter som behöver anställa på deltid för att finna 

kombinationsmöjligheter. Sträva efter arbetstidsmodeller som ger 

hälsofrämjande scheman.  
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Dessutom framförs det att det finns de som har svårt att ta ut sin 

ledighet, att det är bra med generös inställning till tjänstledigheter 

samt att det kan finnas anledning att se över heltidsmått.  

 

Ärendet återkopplas vid kommande regionstyrelse. 

§ 31 Motion - Ett tydligare samarbete för en attraktiv 
region  
Diarienummer: RJL 2015/1882 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 Bifalla motionen och i dialog med landshövding och 

Länsstyrelse planera hur samarbetet ska utformas. 

Sammanfattning  

Carina Ödebrink, Socialdemokraterna har i motion föreslagit att 

initiativ tas till en avsiktsförklaring tillsammans med Länsstyrelsen. 

Förslaget är att motionen bifalls.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-02-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och således föreliggande 

förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 32 Motion- Samverkan inom missbruksvården  
Diarienummer: RJL2015/2672 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i enlighet med 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
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 Att motionen är besvarad med hänvisning till beslut i Budget 

med verksamhetsplan 2015, flerårsplan 2016-2017 och 

uppdrag att utreda behovet av beroendemottagning där Region 

Jönköpings län och kommunerna samverkar. Beslutet i budget 

låg till grund för ett tilläggsuppdrag till den ovan nämnda 

utredningen 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Sammanfattning  

Eva Eliasson och Mona Forsberg, båda Socialdemokraterna har i 

en motion yrkat att ett helhetsperspektiv med förebyggande åtgärder 

inom missbruksvården skall återskapas, vilket innebär en 

samverkansmodell mellan kommun och region med medverkan av 

läkare och sjuksköterskor motsvarande tidigare socialmedicinska 

mottagningar. En utredning om omhändertagande av påverkade 

personer görs i samverkan med länets kommuner. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden Folkhälsa och sjukvård 2016-

02-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdal yrkar bifall till motionen.  

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag att motionen är 

besvarad. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Marcus 

Eskdahls yrkande och finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande 

förslag.  

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Marcus 

Eskdahls yrkande (NEJ) 

 

För JA röstar följande ledamöter: Samuel Godrén, Rune Backlund, 

Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Mattias 

Ingesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  
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För NEJ röstar följande ledamöter: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Rachel de Basso, Kajsa Carlsson,  

Ann-Kristin Göransson och Carina Ödebrink. 

 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 33 Motion – Välkommen till Jönköpings län – motion 
om att inleda arbetet med en etableringsstrategi 
för Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2015/1318 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i enlighet med 

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Att motionen ska anses besvarad 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige 

beslutar att tillsätta en arbetsgrupp, som ska påbörja ett konkret arbete 

med en etableringsstrategi för Region Jönköpings län, 

samt att arbetsgruppen tar initiativ till att inleda samtal med 

kommunerna i regionen med målsättningen att ta fram en 

strategi/överenskommelse gällande hur region Jönköpings län och 

kommunerna i regionen kan samarbeta för att nyanlända snabbare ska 

komma i arbete eller utbildning och att detta arbete ska utmynna i ett 

regionalt program för etablering, som kan antas av regionfullmäktige 

under senast 2016. Region Jönköpings län arbetar redan efter 

strategier som omfattar ett uttryckligt integrationsperspektiv både 

intern inom Regionen men även tillsammans med andra aktörer. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden Arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2016-02-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-13 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Carina 

Ödebrinks yrkande och finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande 

förslag.  

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Carina 

Ödebrinks yrkande (NEJ) 

 

För JA röstar följande ledamöter: Samuel Godrén, Rune Backlund, 

Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Mattias 

Ingesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  

 

För NEJ röstar följande ledamöter: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Rachel de Basso, Kajsa Carlsson,  

Ann-Kristin Göransson och Carina Ödebrink. 

 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 34 Komplettering av avsnitt 5.17 i 
förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län  
Diarienummer: LJ 2014/733 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i enlighet med 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

 Godkänna komplettering av avsnitt 5.17 i 

förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i Jönköpings 

län 

 En översyn avseende filialer görs i samband med revidering 

av regelboken 2017.  
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Sammanfattning  
Uppdraget att driva vårdcentral i Jönköpings län är omfattande. Den 

föreslagna kompletteringen av förfrågningsunderlaget syftar till att 

säkerställa invånarnas närhet till vård med fortsatt hög kvalitet och 

god tillgänglighet på mindre orter. Kompletteringen möjliggör för 

regionen att besluta om uppdrag till godkända leverantörer att ta över 

och driva en vårdcentral på en mindre ort som filial till sin 

huvudmottagning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden Folkhälsa och sjukvård  

2016-02-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink vill att Socialdemokraternas yrkande biläggs 

protokollet lydande:  

Att i en kommun med fler godkända leverantörer ska samtliga 

erbjudas överta den aktuella vårdcentralen och driva den som filial. 

Utifrån det som är bäst för berörda invånare ska därefter politiskt 

beslut fattas. 

Rune Backlund yrkar avslag på Socialdemokraternas förslag. Yrkar 

bifall till föreslagen förändring och att en översyn görs i samband 

med revidering av regelboken 2017.  

   

Beslutsgång  

Ordföranden medger att Socialdemokraterna får lägga sitt yrkande 

som en anteckning till protokollet, samt ser att styrelsen bifaller Rune 

Backlunds yrkande att en översyn görs i samband med revidering av 

regelboken 2017.  

 

Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige  

§ 35 Intern kontrollplan 2016 
Diarienummer: RJL 2016/289 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 Fastställa internkontrollplan för 2016 med kompletteringen att 

en översyn av bisysslor ska genomföras 
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 Inför arbetet med 2017 års kontrollplan genomföra utbildning 

i internt kontrollarbete 

Sammanfattning  

Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan 2016 

för den del av den interna kontrollen som avser att bland annat 

säkerställa att organisation och arbetet bedrivs enligt lagar, policys, 

riktlinjer och att tillgångar är skyddade mot förluster och skador. 

Förslag till intern kontroll för följsamhet till budget och uppfyllelse 

av verksamhetsmässiga mål redovisas i särskilt ärende.  

Nuvarande reglemente för intern kontroll är utformat utefter de 

förutsättningar som fanns innan tillkomsten av nya 

nämndreglementen. Reglementet för intern kontroll kommer att 

revideras utifrån nya förutsättningar. 

Regionledningskontorets förslag omfattar en gemensam kontrollplan 

2016 för alla delar av regionens verksamhet. Nämnderna ska anta och 

eventuellt komplettera planen. Uppföljning och rapportering kommer 

att ske av berörda nämnder som också har att ta ställning till 

eventuella åtgärder inom sina respektive ansvarsområden.   

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-02-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink föreslår att det tydligt framgår att en översyn av 

bisysslor genomförs i enlighet med beslut på arbetsutskottet. 

Föreslår även att man inför arbetet med 2017 års kontrollplan 

genomför utbildning i internt kontrollarbete.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ser att styrelsen bifaller förslag från Carina Ödebrink 

avseende komplettering av bisysslor i intern kontrollplan samt att 

utbildning inför 2017 års kontrollplan genomförs.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 
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§ 36 Intern kontrollplan 2015 – uppföljning  
Diarienummer: LJ 2014/1788 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna rapport om intern kontroll för år 2015 

Sammanfattning  

Återrapportering av intern kontrollplan för 2015 omfattar sex 

kontrollmoment. 

Den interna kontrollen visar på god följsamhet mot riktlinjer och 

policys i flertalet fall, men den visar också att det finns brister inom 

vissa områden. Dessa brister kommer att åtgärdas för att minimera 

framtida risker. 

Regionledningskontoret redovisar förslag till förbättringsåtgärder. 

Flertalet av dessa åtgärder handlar om att ge tydlig information i 

respektive fråga. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-02-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 37 Systemmätetal/mål 2016 – för regionstyrelsens 
ansvar och utgiftsområden 
Diarienummer: RJL 2016/307 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna periodicitet och omfattning för återrapportering av 

systemmätetal/mål 2016 

Sammanfattning  

Regionfullmäktige har i budget 2016 utifrån strategiska mål fastställt 

systemmätetal med mål som ska uppnås under 2016. 

Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen 

finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa 

producenter. 
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Regionledningskontoret redovisar förslag till periodicitet och 

omfattning för återrapportering av mål och mätetal utifrån 

regionstyrelsens uppsiktsplikt och dess särskilda ansvar inom 

områdena upphandling, miljö, medarbetare och finansiering samt för 

egna verksamhetsområden. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-02-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-11 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

§ 38 Direktiv för regionstyrelsens och nämndernas 
arbete med budget och verksamhetsplan 2017 och 
flerårsplan 2018-2019 
Diarienummer: RJL 2016/374 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar  

 Fastställa direktiv för styrelsens och nämndernas arbete med 

budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019. 

Sammanfattning  
Regionledningskontorets redovisar förslag till direktiv för nämndernas 

arbete med budget och verksamhetsplan 2017 samt flerårsplan 2018-

2019. I ärendet redovisas respektive nämnds utgiftsramar, hur budget 

ska utformas samt tidplan för budgetprocessen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-02-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-11  

 

Yrkande/förslag till beslut på sammanträdet  

Carina Ödebrink vill till protokollet bilägga yrkande från 

Socialdemokraterna, bilaga 1. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden medger att Socialdemokraterna får lägga sitt yrkande 

som en bilaga till protokollet 
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Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§ 39 Månadsuppföljning – helår 2015 
Diarienummer: RJL 2015/320 

 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna föreliggande rapport 

 I samband med årsredovisning ge en återkoppling kring frågor 

om kulturaktiviteter, bemanningsföretag, samt prognos för 

resultat 2016 och kommande år i förhållande till budget.  

 

Sammanfattning 

Regionens utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser 

används så att en god hushållning nås. Detta sker genom att 

verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv och med en 

finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan 

skattehöjning.  

 

 

I avvaktan på att årsredovisning föreläggs regionstyrelsen 2016-03-01 

och regionfullmäktige 2016-03-22  redovisar regionledningskontoret 

en kort beskrivning över verksamhetens måluppfyllelse samt vilket 

finansiellt resultat som uppnåtts 2015.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-02-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 

  

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 
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§ 40 Ombyggnad av onkologkliniken och 
omlokalisering av nuklearmedicinsk verksamhet 
Diarienummer: RJL 2016/265 

 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

1. Godkänna maximal investeringsutgift på 24,7 miljoner kronor 

för ombyggnad av onkologkliniken och omlokalisering av 

nuklearmedicinsk verksamhet  

2. Godkänna 250 000 kronor för konstnärlig gestaltning 

 

Reservationer 

Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

En ombyggnad av onkologklinikens lokaler för strålbehandling 

behöver göras för att möjliggöra samma arbetsflöde som i de 

nybyggda lokalerna. Ombyggnationen frigör utrymme för 

nuklearmedicinsk verksamhet som kan flytta från plan 5 till plan 3. 

Under 2016 kommer SPECT-CT kamera köpas in. Eftersom plan 5 

inte är anpassad för så tung utrustning behöver verksamheten flyttas 

till plan 3. Flytten möjliggör även samverkan med Radiologiska 

kliniken.  

 

Enligt intentioner i kulturplanen har prövats och funnit att det finns 

behov av särskild medelsanvisning för konstnärlig gestaltning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-02-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Samuel Godrén yrkar att summan för konstnärlig utsmyckning sänks 

från 250 000 kronor till 75 000 kronor. 

 
Carina Ödebrink vill till protokollet bilägga anteckning från 

Socialdemokraterna, bilaga 2. Yrkar bifall till föreliggande förslag och 

avslag på Samuel Godréns yrkande. Vill även att man till kommande 

sammanträde får en återkoppling kring inköp av PET-kamera.  
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Malin Wengholm yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag till 

Samuel Godréns yrkande.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på förliggande förslag i vilket Carina 

Ödebrink och Malin Wengholm yrkat bifall till mot Samuel Godréns 

yrkande och finner att styrelsen avslår Samuel Godréns yrkande.  

Ordföranden föreslår en återkoppling till arbetsutskottet kring inköp 

av PET-kamera. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 41 Val till Kreditgarantiföreningen – valberedning 
Diarienummer: 2016/xxxx 

 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar utse 

 Malin Wengholm till Region Jönköpings läns representant i 

KGF:s valberedning  

 

Sammanfattning 

Vid Kreditgarantiföreningens Jönköpings läns årsstämma 2015 

valdes till valberedning de som Region Jönköping (sammankallande), 

LRF och Företagarna utser.  

 

Beslutet skickas till  

Kreditgarantiföreningen  

§ 42 Cyklar som personalförmån 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Att ge regionledningskontoret i uppdrag att se över 

möjligheter att erbjuda regionens anställa cyklar som 

personalförmån. 

 

Sammanfattning  

Maria Frisk framför vid dagens sammanträde att man borde ge ett 

uppdrag till regionledningskontoret att göra en översyn om regionen 

kan erbjuda anställda cyklar som en personalförmån.  

 



 

PROTOKOLL 15(15) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 22-42 

Tid: 2016-03-01 13:00-16:10    

 

 

 Sign 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret 
 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson  

Ordföranden  

Malin Wengholm 

 

   

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist  

 


