
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(16) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 64-87 

Tid: 2017-05-09, kl 13:00-16:15 

Plats: Regionens Hus, sal A   

 Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande  

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Jimmy Henriksson (L) 

Malin Olsson (M) 

Martin Hytting (M)  

Britt Johansson (M), ersätter Malin Wengholm  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Monica Li (V), ersätter Mikael Ekvall 

Marcus Eskdahl (S)  

Jeanette Söderström (S) 

Jonas Nilsson (S) 

Ann-Kristine Göransson (S), ersätter Rachel De Basso 

Sibylla Jämting (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Helena Stålhammar (C) 

Mattias Ingesson (KD) 

Maria Hörnsten (S) 

Tobias Gyllensten (S) 

Mari Lindahl (L)  

Anders Gustafsson (SD) 

 

Övriga: 

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårddirektör 

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Anders Liif, HR-direktör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

  

§ 65 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Anna-Karin 

Yngvesson.  
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Regionstyrelsen §§ 64-87 
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§ 66 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag 

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

 

Vid dagens sammanträde anmäls inkommen skrivelse från 

fackförbundet Kommunal.  

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

handlingarna.   

 

Fråga från Carina Ödebrink avseende delegationsbeslut för 

tilläggsbudget 2016-2017. Besvaras av ekonomidirektören.  

§ 69 Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan  
Diarienummer: RJL 2016/2459 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa 

1. Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga och 

extraordinära händelser 

2. Regional epidemiplan 

3. Säkerhetsskyddsplan samt, 

4. Att allmänna utbildningsinsatser genomförs för samtliga 

förtroendevalda med specifik utbildning för regionstyrelsen vid 

varje ny mandatperiod.  

Sammanfattning 

Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” -  

2006:544, ska Region Jönköpings län anta planer för extraordinära 

händelser.  

 

Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det 

normala och innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning 

i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 

kommun eller ett landsting/region.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-04-10 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 70 Ombyggnation för MR-kamera i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2017/541 
 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna ombyggnation i samband med köp av MR-utrustning i 

Värnamo till en kostnad på maximalt 33 000 000 kronor.  

 

Sammanfattning  

På Värnamo sjukhus hus 11 plan 2 har en helhetsöversyn gjorts för att 

lokalerna ska klara byte av samt nyinvestering i MR-utrustning. Den 

kommande MR-utrustningen är stor och tung och står på liten golvyta. 

För att klara kommande krav måste all installationsteknisk utrustning 

bytas ut och fönster måste bytas i fasaden. 

  

Elkraftförsörjningen behöver kompletteras för att klara anslutningen av 

ny röntgenutrustningarna. Ventilationssystemet kommer att byggas ut 

eftersom dagens system har nått full kapacitet. Ombyggnationen är 

omfattande och kommer att behöva genomföras i sju etapper för att 

säkerhetsställa att verksamhet kan pågå under hela ombyggnadstiden. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2017-04-28 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-23 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl framför vikten av att ansvarig nämnd informeras och får 

ha synpunkter. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  
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§ 71 Ny investeringsram för ombyggnation av 
onkologen, nuklearmedicinsk verksamhet för PET-
CT 
Diarienummer: RJL 2017/1122 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 

1. Godkänna utökning av budgetram med 8 200 000 kronor från 

totalt 30 600 000 kronor till 38 800 000 kronor. 

2. Fastställa särskild budgetram för konstnärlig utsmyckning enligt 

tidigare beslutad nivå på 250 000 kronor. 

 

Reservation 

Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Budget för ombyggnationerna har tidigare beslutats till en totalsumma 

av 30 600 000 kronor. Vid anbudsöppningen konstaterades att endast ett 

anbud inkommit och vid anslutande utvärdering och 

kostnadssammanställning blir totalkostnaden 38 800 000 kronor. 

Tillkommer gör konstnärlig utsmyckning enligt tidigare beslutad nivå 

med 250 000 kronor 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-04-10 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar att särskild budgetram för konstnärlig 

utsmyckning beslutas vid senare tillfälle. Yrkande och 

protokollsanteckning biläggs protokollet. 

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Jimmy Henriksson yrkar avslag på Samuel Godréns yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 

regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag och avslår 

Samuel Godréns yrkande.  
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Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 72 Möbler till Rosensalen 
Diarienummer: RJL 2017/923 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna investering i möbler till Rosensalen till en kostnad på 

maximalt 1 145 000 kronor. 

Sammanfattning  

Rosensalen är regionfullmäktiges sammanträdeslokal och en mycket väl 

utnyttjad möteslokal för många typer av sammankomster. Nuvarande 

möbler är 15 år och behöver bytas ut, både stolar och bord är slitna då 

ommöblering sker flera gånger i veckan.  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-24 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 73 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
Diarienummer: RJL 2017/1061 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Bevilja lån till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med 

maximalt  

21 miljoner kronor för finansiering av investering i 

ambulansflygplan under förutsättning att övriga 

landsting/regioner i kommunalförbundet fattar likalydande beslut 

2. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg finansieras 

inom ramen för den ordinarie finansverksamheten 

3. Uppdra åt Regionstyrelsens ordförande att underteckna 

nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet 
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Sammanfattning  

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades gemensamt 

av alla landsting/regioner i januari 2016. KSA skall upphandla och köpa 

in sex flygplan och ansvara för flygverksamhet. För finansiering av 

flygplanen skall KSA uppta lån från medlemmarna. Region Jönköpings 

län föreslås bevilja lån om maximalt 21 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-04-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 74 Delegationsordning för regionstyrelsen  
Diarienummer: RJL 2017/1064 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 fastställer reviderad delegationsordning för regionstyrelsen att 

gälla från och med 2017-06-01. 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

 

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.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-04-04 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink har i ärendet ett antal yrkanden som redovisas i bilaga 

2. I yrkandena instämmer Sibylla Jämting och Monica Li. 
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Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 

voteringsproposition och utfall:  

JA för föreliggande förslag röstar: Rune Backlund, Jimmy Henriksson, 

Malin Olsson, Martin Hytting, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, 

Samuel Godrén och Maria Frisk. 

 

NEJ för bifall till Carina Ödebrinks yrkande röstar: Marcus Eskdahl, 

Jeanette Söderstöm, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Sibylla 

Jämting, Monica Li och Carina Ödebrink, 

 

bifaller föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret  

§ 75 Remiss – Landsbygdskommitténs slutbetänkande 
SOU 2017-1 
Diarienummer: RJL 2017/291 

 

Beslut   

Regionstyrelsen 

 bifaller vid dagens sammanträde, delat yttrande där yrkanden 

från Socialdemokraterna, Nämnden för Trafik, infrastruktur och 

miljö samt Rune Backlund ingår, som Regionens yttrande till 

Näringsdepartementet. 
 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Näringsdepartementet getts möjlighet att 

yttra sig över rubricerade betänkande: 

”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbetet, hållbar 

tillväxt och välfärd” täcker en stor mängd olika ämnesområden. I dag 

saknas en sammanhållen politik för landbygderna och kommitténs 

ambition är att presentera en sådan.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-23 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Inför sammanträdet har förslag till yttrande delats där yrkanden från 

Socialdemokraterna, TIM samt Rune Backlund ingår.   

 

Rune Backlund och Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande 

förslag till yttrande.  

Carina Ödebrink framför även synpunkter på hur remisser inför politiska 

beslut bör hanteras.  

 

Beslutet skickas till  
Näringsdepartementet 

Regionledningskontoret – regional utveckling  

§ 76 Avtal rörande formulär EQ-5D mellan Region 
Jönköpings län och QRC Stockholm 
Diarienummer: RJL 2017/684 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner ”Underlicensieringsavtal mellan kvalitetsregister och 

QRC Stockholm om användning av EQ-5D inom 

kvalitetsregistret” avseende kvalitetsregistret PIDcare. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län (regionen), i förlängningen Regionstyrelsen, är 

centralt personuppgiftsansvarigt för det nationella kvalitetsregistret 

PIDcare.  

  

Kvalitetsregistret PIDcare använder sig, i likhet med ett stort antal andra 

nationella kvalitetsregister, av en enkät (ett frågebatteri) som heter EQ-

5D.  

En förutsättning för att kvalitetsregistret PIDcare ska få använda sig av 

enkäten är alltså att aktuellt underlicensieringsavtal antas av 

Regionstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-04-04 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - kansli 
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§ 77 Samverkansavtal – Energieffektiviseringsnätverk  
Diarienummer: RJL 2016/4241 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 ingår samverkansavtal med Energimyndigheten gällande 

Energieffektiviseringsnätverk, att gälla från och med den 1 januari 

2016.  

 

Sammanfattning  

Dåvarande landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att 

Energikontoret Norra Småland skulle inordnas i Region Jönköpings län 

från och med den 1 januari 2016. Tidigare värdorganisation var 

Swerea/SWECAST AB.  

  

Vid sammanträde den 13 oktober 2015 beslutade Regionstyrelsen att 

organisatorisk tillhörighet skulle vara Verksamhetsstöd och service, 

område miljö, och att styrningen av verksamheten skulle hanteras av 

nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö (TIM). 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-28 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regional utveckling, energikontoret 

§ 78 Samverkansavtal – Regionala noder – Energikontor 
Norra Småland  
Diarienummer: RJL 2016/4242 

 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Ingår samverkansavtal med Energimyndigheten gällande 
Regionala noder, att gälla från och med  
den 1 januari 2016.  
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Sammanfattning  
Dåvarande landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att 

Energikontoret Norra Småland skulle inordnas i Region Jönköpings län 

från och med den 1 januari 2016. Tidigare värdorganisation var 

Swerea/SWECAST AB.  

 

Vid sammanträde den 13 oktober 2015 beslutade Regionstyrelsen att 

organisatorisk tillhörighet skulle vara Verksamhetsstöd och service, 

område miljö, och att styrningen av verksamheten skulle hanteras av 

nämnden för Trafik, infrastuktur och miljö (TIM). 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-02-287 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regional utveckling, energikontor 

§ 79 Rörpostanläggning på Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2017/540 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Godkänner investering avseende rörpostanläggning på 

Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på maximalt 

24 900 000 kronor. 

Sammanfattning  

Befintligt lättgodstransportsystem som finns på Länssjukhuset Ryhov 

kommer att avvecklas med start under början av 2017. Lättgodssystemet 

på Ryhov installerades i samband med att sjukhuset togs i drift och har 

nått sin absoluta livslängd. Driftsäkerheten är låg och kostnaderna för 

underhåll och reparationer är höga. Med anledning av detta har en 

fördjupad utredning genomförts för att kartlägga behov, omfattning och 

kostnad för att ersätta detta med ett rörpostsystem.  

 

Förslaget är att ett nytt rörpostsystem installeras på Länssjukhuset 

Ryhov. För ett helt utbyggt system är investeringsutgiften beräknad till 

24 900 000 kronor. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-23 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - ekonomi 

§ 80 Ombyggnad av röntgenarkiv på Höglandssjukhuset 
Eksjö  
Diarienummer: RJL 2017/812 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 godkänner ombyggnad av röntgenarkiv på Höglandssjukhuset i 

Eksjö till en sammanlagd kostnad på maximalt 3 600 000 kronor. 

Sammanfattning  
Inför utbyte av MR-kamera på röntgenavdelningen i Eksjö behöver 

lokaler för röntgenronder omlokaliseras då en del behöver tas i anspråk 

för yta till MR-kameran. Ombyggnaden omfattar även 

videokonferensrum som lätt kan göras om till läkarexpeditioner, det 

skapas mer utrymme för granskningsstationer och en förbättrad 

arbetsmiljö.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-16 

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 81 Fördelning över inkomna motioner  
Regionstyrelsen gör följande fördelning av motioner enligt nedan: 

 

Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet 

- till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. 

 

2017

/400 

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång – till Nämnden 

för Trafik, infrastruktur och miljö 

 

2017

/561 
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Motion - Slopad patientavgift för fattiga 

pensionärer - till Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård. 

 

2017

/575 

Motion: Bygg studentbostäder i regionens regi 

- till regionstyrelsens arbetsutskott. 

 

2017

/752 

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att 

ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som 

inte kan anstå" - till Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård. 

 

2017

/786 

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd – 

- till regionstyrelsens arbetsutskott. 

 

2017

/994 

Motion om kollektivavtal vid upphandling – till 

regionstyrelsens arbetsutskott. 

2017

/997 
 

§ 82 Sammanställning över inkomna remisser och 
promemorior 
 
Beslut 

Regionstyrelsen  

 Noterar inkomna remisser och promemorior. 

§ 83 Månadsrapport  
Redovisning av ekonomidirektör, se presentation. 

 § 84 Aktuell information  
Följande information ges av regiondirektör: 

 

 Utbildningsdag tillsammans med revisionen avseende 

internkontroll 

 Central samverkan – rapport 

 Ny vårdcentral i Smålandsstenar invigd 

 Ärende i Arbetsdomstolen 

 Europaforum 

 Utvecklingskraft 30-31 maj 

 Vattenbrist i länet  
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§ 85 Planering inför sommaren 2017 
Redovisning av HR-direktör och hälso- och sjukvårdsdirektör,  

se bilaga 3.  

 

§ 86 Medarbetarperspektivet – redovisning 
HR-direktören redovisar följande delar inom medarbetarperspektivet:  

 Bemanningsföretag 

 Rätt använd kompetens – RAK 

 Heltid som norm – se bildpresentation, bilaga 4.  

 

I samband med redovisning av punkten Bemanningsföretag ger styrelsen 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ska 

föreläggas arbetsutskottet för vidare åtgärd.  

§ 87 Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 16:15.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk  

Ordförande 

ordförande 

Anna-Karin Yngvesson     

 
 

 

Protokollet är justerat 2017-  -   och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


