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PROTOKOLL 1(16) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 23-43 

Tid: 2017-02-28, kl 13:00-16:05 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Beslutande:  

Malin Wengholm (M), ordförande  

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Jimmy Henriksson (L) 

Malin Olsson (M) 

Martin Hytting (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S)  

Jeanette Söderström (S)  

Jonas Nilsson (S) 

Rachel De Basso (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Mattias Ingesson (KD) 

Irene Oskarsson (KD) 

Ann-Kristin Göransson (S) 

Maria Hörnsten (S) 

Sibylla Jämting (MP) 

Mari Lindahl (L)  

Monica Li (V) 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårddirektör 

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

 

Arne Andersen, Direktör Verksamhetsstöd och service, § 40  

§ 23 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Annica Nordqvist.  
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§ 24 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av 

övrig fråga från Mikael Ekvall. En fördjupad rapport avseende 

Kapitalförvaltningsrapport, som finns utskickad, ges vid kommande 

styrelsesammanträde.  

§ 25 Anmälan av informationshandlingar 
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna. 

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

handlingarna. 

 

Carina Ödebrink föreslår att investeringsärenden inte enbart 

återredovisas till styrelsen som ett anmälningsärende utan att styrelsen 

erhåller en genomgång av slutredovisningen. Frågan tas upp på 

kommande arbetsutskott. 

 

Marcus Eskdahl hänvisar till upphandling av sjuksköterskor för 1177 

och önskar mer information vid nästa regionstyrelse.   

§ 27 Ny investeringsram för byggnation av 
antenatalmottagning vid Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2016/1694 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 utöka beslutad investeringsram för byggnation av 

antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov från  

10 100 000 kronor till 12 160 000 kronor. 

 

Sammanfattning  

Regionfullmäktige beslutade 2016-06-21 att godkänna en 

investeringsutgift om 10 100 000 kronor för byggnation av 

antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov. Efter upphandling 

konstaterades att totalkostnaden för projektet blir 

12 160 000 kronor.  
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Prövning har därför skett om projektet kan anpassas till beslutad 

investeringsutgift, slutsatsen är att om antenatalmottagningen ska 

uppfylla de krav på funktionalitet och patientsäkerhet som ställs är det 

inte möjligt att minska verksamhetsytan i den omfattning som skulle 

krävas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-09 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink önskar till ett kommande arbetsutskott en lägesbild 

kring investeringskostnader.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 28 Överenskommelse med Trafikverket om sam-och 
medfinansiering av elektrifiering av Y:et med 
nybyggnation Byarum-Tenhult 
Diarienummer: RJL 2017/434 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna överenskommelse med Trafikverket avseende sam- 

och medfinansiering av elektrifiering av Y:et med nybyggnation 

Byarum – Tenhult. 

 

Regionstyrelsen har att beakta i det fortsatta arbetet att: 

 Upprätta en avsiktsförklaring med berörda kommuner om 

fördelningen av den regionala medfinansieringen när det gäller 

Jönköping-Värnamobanan/Y:et i enlighet med de förutsättningar 

som anges i avtalet med Trafikverket 

 Att Regionen tillsammans med berörda kommuner utarbetar en 

gemensam målbild med Trafikverket för underhåll och 

utveckling av återstående oelektrifierade järnvägsbanor i 

regionen. 
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Reservation 

Samuel Godrén reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län utlovar 500 mnkr regional sam- och 

medfinansiering avseende elektrifiering av Y:et med nybyggnation 

Byarum – Tenhult. 300 mnkr utlovas i samfinansiering från regional 

transportplan 2018-29 och ytterligare 200 mnkr garanteras i 

medfinansiering. Den regionala medfinansieringen fördelas mellan 

Region Jönköpings län och berörda kommuner. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-14 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Samuel Godrén yrkar på återremiss av ärendet för utredning kring 

fördelning av medfinansieringen mellan kommuner och region. 

 

Rune Backlund yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 

Samuel Godréns yrkande om återremiss. 

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till förslaget och vill till protokollet ha med att 

det är viktigt att arbetet formaliseras inför en avsiktsförklaring med 

kommunerna.  

 

Annica Nordqvist instämmer i Carina Ödebrinks yrkande.  

 

Beslutsgång  
På ordförandes fråga om ärendet skall avgöras idag beslutar styrelsen att 

ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde och beslutar således enligt 

föreliggande förslag från arbetsutskottet.  

  

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  
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§ 29 Motion – Strategisk upphandling för innovationer 
och social och miljömässig hållbarhet  
Diarienummer: RJL 2016/750 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Avslå första att-satsen samt att 

 Andra att-satsen är besvarad 

Reservationer  

Carina Ödebrink, Annica Nordqvist och Mikael Ekvall reserverar sig till 

förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  
Carina Ödebrink (S), Mikael Ekvall (V) och Annica Nordqvist (MP) har 

lämnat motion om strategisk upphandling för innovationer och social 

och miljömässig hållbarhet. Ärendet har varit föremål för behandling i 

arbetsutskottet oktober 2016, men återremitterades för en samberedning 

med policy och riktlinjer för upphandling av varor och tjänster.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-02-20 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-10-10 

 Tjänsteskrivelse 2016-10-03 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-09-12 

 Tjänsteskrivelse 2016-09-04 

 Motion 2016-03-01 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen i sin helhet med instämmande 

av Annica Nordqvist och Mikael Ekvall.  

 

Beslutsgång  
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 

voteringsproposition och utfall:  

JA för föreliggande förslag röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy 

Henriksson, Malin Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, 

Samuel Godrén och Malin Wengholm  
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NEJ för bifall till motion röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, 

Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och 

Carina Ödebrink, 

 

bifaller föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 30 Ombyggnation Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
Nässjö 
Diarienummer: RJL 2017227 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna ombyggnad av Rehabiliteringsmedicinska kliniken i 

Nässjö till en kostnad på maximalt 2 000 000 kronor 

Sammanfattning  

Under 2016 har förändringar inom rehabiliteringsverksamheten i Nässjö 

gjorts för att skapa framtida möjligheter för ett närmare samarbete och 

logistiska vinster när all verksamhet är samlad på samma plan. 

Hyreskostnaderna kan på detta sätt minskas avsevärt. En ombyggnad av 

lokalerna medför att plan 3 kan lämnas helt och därmed hyras ut till 

extern hyresgäst istället. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-01-27 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 31 Elkraftsförsörjning Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2017/225 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Godkänner investering för elkraftsförsörjning på Länssjukhuset 

Ryhov till en sammanlagd kostnad på maximalt 87,5 miljoner 

kronor. 
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Sammanfattning  

Elkraftsystemet och dess utrustning vid Länssjukhuset Ryhov 

installerades huvudsakligen 1978 och 1984-1987 i samband med 

uppförande av sjukhuset. Beräknad teknisk livslängdför utrustningen är 

cirka 30 år. En riskbedömning med tillhörande förslag har gjorts under 

våren 2016.  

 

Genomgången innehåller en tillhörande åtgärdsplan avseende yttre 

försörjning, mottagningsstation, distribution och transformatorstationer 

för förbättrad person- och driftsäkerhet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-01-25 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 32 Verksamhetsberättelser 2016 
Diarienummer: RJL 2016/3676 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Lägger redovisade verksamhetsberättelser för 2016 till 

handlingarna 

Sammanfattning  

I januari 2016 antog regionstyrelsen verksamhetsplaner och budget för 

förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom styrelsens 

ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden har genom 

verksamhetsberättelse för 2016 återrapporterat utifrån verksamhetsplan 

och budget. Dessa rapporter utgör 

tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens 

verksamhet och resultat för 2016. 

 

Beslutsunderlag  

 Redovisning av svar på frågor som noterats vid arbetsutskottets 

sammanträde 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-12 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

I samband med ärendet ställs ett antal frågor avseende Verksamhetsstöd 

och service: avkastningskrav, samt underskott och ekonomisk obalans 

för måltidsservice, konsulter inom IT, samt ökning av årsarbetare för 

regionledningskontoret. Frågor inom ovanstående områden besvaras vid 

regionstyrelsen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - regiondirektör 

§ 33 Anknytningsavtal avseende sydöstra 
sjukvårdsregionen till regionalt avtal om 
läkarutbildning och forskning för Östergötland – 
RALF 2015 
Diarienummer: RJL 2017/415 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Godkänner anknytningsavtal avseende Sydöstra 

sjukvårdsregionen till Regionalt avtal om läkarutbildning och 

forskning för Östergötland (RALF 2015). 

Sammanfattning  

Anknytningsavtal avseende Sydöstra sjukvårdsregionen till Regionalt 

avtal om läkarutbildning och forskning för Östergötland (RALF 2015) 

tecknas i syfte att långsiktigt skapa en gemensam struktur för ALF-

medlens användning, som främjar hög effektivitet och kvalitet avseende 

läkarutbildning, klinisk forskning och omsättning av ny kunskap och 

innovationer i praktisk sjukvård. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-12 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden och Carina Ödebrink yrkar bifall till avtalet.  

 

Carina Ödebrink önskar även till ett kommande arbetsutskott en 

fördjupad information i ärendet.  
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör  

Futurum 

§ 34 Budgetdirektiv 2018 med flerårsplan för 2019-2020 
Diarienummer: RJL 2017/83 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete 

med budget med verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-

2020. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  

Regionledningskontoret redovisar förslag till direktiv för 

regionstyrelsens och nämndernas arbete med budget med 

verksamhetsplan 2018 samt flerårsplan 2019-2020. I ärendet redovisas 

finansiella förutsättningar, hur budgetförslagen ska utformas samt 

tidplan för budgetprocessen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till gemensamt yrkande från 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med instämmande 

av Annica Nordqvist och Mikael Ekvall.  

 

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande 

av Martin Hytting och Maria Frisk som även yrkar avslag på Carina 

Ödebrinks yrkande.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 

voteringsproposition och utfall:  
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JA för avslag på yrkande röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy 

Henriksson, Malin Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, 

Samuel Godrén och Malin Wengholm.  

 

NEJ för bifall till yrkande röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, 

Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och 

Carina Ödebrink, 

 

bifaller Martin Hytting och Maria Frisks yrkande om avslag.  

Regionstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

Berörda nämnder 

§ 35 Oberoende av inhyrd personal – ett landstings- och 
regiongemensamt projekt  
Diarienummer: RJL 2017/468 

 

Beslut  

Regionstyrelsen antar 

 Strategin för oberoende av inhyrd personal och arbetar vidare 

med genomförande och utveckling av tidigare beslutad 

handlingsplan. 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  

SKL rekommenderar landsting och regioner att anta strategin för 

oberoende av inhyrd personal. Strategin stämmer väl med tidigare beslut 

i Region Jönköpings län för att begränsa beroendet av 

bemanningsföretag från 2013 och 2015. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till gemensamt yrkande från 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med instämmande 
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av Annica Nordqvist och Mikael Ekvall.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 

voteringsproposition och utfall:  

JA för avslag på yrkande röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy 

Henriksson, Malin Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, 

Samuel Godrén och Malin Wengholm.  

 

NEJ för bifall till yrkande röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, 

Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och 

Carina Ödebrink, 

 

bifaller arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, personal 

§ 36 Sydsvenska prioriteringar utifrån ” Ett enat 
Sydsverige skapar ett starkt Sverige” 
Diarienummer: RJL 2017/471 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Godkänner positionspapperet Sydsvenska prioriteringar utifrån 

”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” 

Sammanfattning  

Regionsamverkan Sydsverige har under 2016 tagit fram ett 

positionspapper, ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. Därefter 

har en mer konkret prioritering tagits fram för att tydliggöra vilka 

satsningar som är viktigast i ett gemensamt sydsvenskt perspektiv i 

dokumentet Sydsvenska prioriteringar utifrån ”Ett enat Sydsverige 

skapar ett starkt Sverige”. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag.  



 

PROTOKOLL 12(14) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 23-43 

Tid: 2017-02-28, kl 13:00-16:05 

 

 

 Sign 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör 

§ 37 Val  
Diarienummer: RJL 2017/530 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Utser Sibylla Jämting till ny ledamot i regionstyrelsens 

arbetsutskott till och med 2018-12-31. 

 Utser Sibylla Jämting till ny ledamot i Regionsamverkan 

Sydsverige till och med 2018-12-31. 

Sammanfattning  

Val förrättas vid dagens sammanträde som en följd av Annica 

Nordqvists avsägelse från ovanstående uppdrag.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-20 

 

Beslutet skickas till  

Berörda förtroendevalda 

Regionledningskontoret – kansli 

§ 38 Fördelning av motioner 
Diarienummer: RJL 2017/154, RJL 2017/232 

 

Beslut 

Regionstyrelsen fördelar motioner enligt följande: 

 Motion – Erbjud provtagning eller screening för att förebygga 

kolon- och rektalcancer för personer över 60 år – till nämnden 

för folkhälsa och sjukvård 

 Motion – Den bortglömda konsten – till nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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§ 39 Sammanställning över inkomna remisser och 
promemorior 
Beslut 

Regionstyrelsen  

Noterar inkomna remisser och promemorior med tillägg att anstånd har 

beviljats för lämnande av yttrande avseende Landsbygdskommitténs 

betänkande.  

§ 40 Information – Verksamhetsstöd och service 
Information av Arne Andersen, direktör för Verksamhetsstöd och 

service.  

§ 41 Aktuell information  
Information av regiondirektör om följande:  

 Rekrytering pågår av sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård 

 Microsystemfestival pågår denna vecka 

 Hälso- och sjukvårdsbarometern – Regionen i topp,  

 Sjukhusens akutmottagningar har tätplaceringar avseende 

väntetider på akuten. 

§ 42 Övrig fråga 
Mikael Ekvall önskar till kommande sammanträde få en redovisning om 

vårdskador i verksamheten, utifrån rapport från LÖF. Vill även att detta 

redovisas hur det ser ut i förhållande till andra landsting/regioner.  

§ 43 Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 16:05.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Annica Nordqvist    
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Protokollet är justerat 2017-  -   och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


