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PROTOKOLL 1(10) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 67-80 

Tid: 2015-04-21, kl 13:00-15:10 

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 (FP) 

Martin Hytting  (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (M) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Bo Kärreskog (S) 

Rachel de Basso (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Malin Olsson (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M) 

Jonas Nilsson (S)  

Helena Stålhammar (C) 

Monica Li, (V)  

Kajsa Carlsson (MP) 

Mari Lindahl (FP)  

Mattias Ingesson (KD) 

Anders Gustafsson (SD) 

  

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör, § 71 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Jan Pihl, projektledare REDA, § 71  

§ 67 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Jimmy Henriksson.  
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§ 68 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

tillägg av följande: 

 Ärende avseende ombyggnad av hus N1, Länssjukhuset 

Ryhov. 

 Budgetpropositionen och trainéejobb – tillägg framfört av 

Carina Ödebrink. 

 Arvodesersättning till externa ledamöter för råden LFF 

och LPR. 

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

handlingarna. 

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

§ 71 Information  
Jan Pihl informerar om det pågående arbetet inom Regional 

Digital Agenda – ReDA. I detta arbete ingår Regionen 

tillsammans med länets kommuner, länsstyrelse och högskola. 

Styrgrupp är Håkan Jansson och Landshövdingen.  

 

Information ges av regiondirektör avseende:  

 Tilläggsfinansering e-hälsotjänster, Inera 2015 

motsvarande ca 2miljoner kronor. 

 Planerad uppgradering av journalsystemet Cosmic skjuts 

till hösten p g a prestandaproblem 

 Bra resultat i enkät för Regionens akutmottagningar 

 Medicinkliniken i Värnamo har fått hygienpriset 

 Information till regionsstyrelsens arbetsutskott om 

Sverigeförhandlingen 

 Regionen har delgivits stämning avseende hyrestvist 

Hälsan 1 och muntlig förberedelse planeras.  

 

Information ges av ekonomidirektör avseende:  

 Angränsade markområde till kulturhuset Spira där 

kommunen har tagit ett beslut att inte använda 

markområdet för kommersiella lokaler eller 

bostadsbyggnation. Styrelsens ledamöter ense kring att 
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kontakt ska tas med Jönköpings kommun i syfte att 

framföra Regionens stora intresse av markområdet.  

 

Uppdrag ges till regionledningskontoret att överlägga med 

Jönköpings kommun i ärendet.  

 

 Månadsrapport – information av ekonomidirektör och 

regiondirektör. Vid nästa styrelsesammanträde medverkan 

av verksamhetsområdescheferna inom specialiserad vård. 

 Planering och bemanning sommaren 2015 – information 

av personaldirektör  

 Tidplan för budgetarbete och verksamhetsplan för 2016 – 

information av ordföranden kring de överläggningar som 

pågår mellan partierna.  

§ 72 

Dnr 

RJL2015

/485 

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 om att ärendet går på remiss till Nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård samt Nämnden för Attraktivitet, näringsliv 

och arbetsmarknad, därefter för beslut till regionstyrelsen. 

 att övriga förslag som framförts vid dagens sammanträde 

beaktas.  

 

Sammanfattning 

Nuvarande regelverk för bidragsgivning till organisationer och 

föreningar fastställdes av landstingsfullmäktige 2008-06-10, § 62. 

Regelverket har därefter varit föremål för viss förändring när det 

gäller bidrag inom kulturområdet. 

 

Nuvarande regelverk i övrigt har tillämpats i sex år och över tid 

har det framkommit behov av att göra vissa förändringar. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2015-03-16 
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Förslag under sammanträdet 

Maria Frisk föreslår att ärendet går på remiss till Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård samt Nämnden för Attraktivitet, 

näringsliv och arbetsmarknad, då dessa nämnder har att ta beslut 

vad gäller bidragsgivning inom respektive område.  

 

Carina Ödebrink påpekar att det i handlingen bör göras en 

justering avseende skrivning vad gäller bidrag till politiska 

ungdomsorganisationer att det pågår en översyn.  

Annika Nordqvist föreslår att en utvärdering görs utav 

riktlinjerna. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att styrelsen bifaller de förslag som avgetts 

under sammanträdet. 

 

Beslutet skickas till  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för Attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad 

§ 73 

Dnr 

RJL2015

/485 

Avtal och bidrag till Jönköping Convention 
Bureau 
Beslut 

Regionstyrelsens beslutar 

 om ett årligt bidrag till Jönköping Convention Bureau, 

Destination Jönköping AB på 75 000 kronor 

 avtal tecknas där uppsägning ska göras ett år före 

avtalstidens utgång.  

 

Sammanfattning 

I november 2009 fattade landstingsstyrelsen beslut om ett årligt 

bidrag till Jönköping Convention Bureau på 75 000 kronor och att 

avtalet skulle gälla i tre år. Det främsta skälet för stöd är att en 

omfattande kongressverksamhet ger positiva effekter för tillväxt 

och sysselsättning i regionen.  

 

Vid behandling av ärendet i regionsstyrelsen 2015-03-17 

beslutades om en förnyad beredning av ärendet. Förslag nu om ett 

årligt bidrag om 75 000 kronor med tecknande av avtal där 

uppsägning ska ske ett år före avtalstidens utgång.  
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Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2015-03-18 

 Protokoll från regionstyrelsen 2015-03-17, samt 

regionsstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13. 

 

Beslutet skickas till  

Jönköping Convention Bureau 

Ekonomi 

§ 74 

Dnr 

RJL2015

/758 

Paul Petersons stiftelse – styrelse 
Beslut  

Regionsstyrelsen beslutar 

 styrelse för Paul Petersons stiftelse ska utgöras av 

presidiet i nämnden för arbetsmarknad och attraktivitet. 

Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen har 2013-12-17, § 236 antagit uppdraget att 

vara stiftelseförvaltare för Paul Petersons stiftelse.  

 

Stiftelsen som har som ändamål att lämna stöd för konstnärlig 

utbildning inom bildkonst och skulptur har bildats under 2014. 

 

Stiftelsens styrelse ska bestå av tre personer. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2015-03-18 

 Protokoll från regionsstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad 

Ekonomi 

Regional utveckling 

§ 75 

Dnr 

RJL2015

/88 

Yttrande över Granskning av allmänpsykiatrin 
för vuxna, LJR2014/21 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 att överlämna föreliggande yttrande till Regionens 

revisorer med komplettering av yrkande från Maria Frisk 

med flera.    
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Sammanfattning 

Revisorernas granskning syftade till att bedöma om 

regionstyrelsens styrning av psykiatrin är ändamålsenlig vad 

gäller resursutnyttjande och kvalitet.  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen 

behöver stärka styrningen av allmänpsykiatri för vuxna. 

I svaret redovisas att den nya strukturen för ledning av 

verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering bedöms 

underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

 Granskning av allmänpsykiatrin för vuxna LJR2014/21 

 Ledningsplan för vuxenpsykiatrin Landstinget i Jönköpings 

län 2013-03-13 LK11/0117 

 Budget med verksamhetsplan 2014 Flerårsplan 2015-2016 

 Huvudriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 

primärvård för vuxna. 

 

Yrkanden vid sammanträdet 

Maria Frisk yrkar att styrelsen som åtgärd även kartlägger och 

återkopplar tillgången till första linjens psykiatri i primärvården 

utifrån behov, samt kartlägger samverkan mellan primärvård och 

specialistpsykiatri. Inför arbetet med regelboken se över om 

regelboken ska förtydligas utifrån ovanstående.  

 

I ovanstående yrkande instämmer Mikael Ekvall och Carina 

Ödebrink som även vill att informationen återkopplas till 

styrelsen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att styrelsen bifaller yrkandet från Maria Frisk 

med flera. 

 

Beslutet skickas till 

Regionens revisorer 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Folkhälsa sjukvård 
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§ 76 

Dnr 

RJL2015

/90 

Revisionsrapport ”Förstudie av 
kollektivtrafiken” 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas 

granskningsrapport. 

 

Sammanfattning 

Regionens revisorer har genomfört en förstudie gällande 

kollektivtrafiken där syftet varit att bedöma om regionstyrelsen 

har identifierat och hanterat de risker som finns inom regionens 

ansvar för kollektivtrafiken. Resultatet av förstudien ska ligga 

som grund för revisorernas ställningstagande till en eventuell 

fördjupad granskning och vad den i så fall ska inriktas på. 

 

Beslut skickas till  
Regionens revisorer  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  

Regional utveckling 

§ 77 

Dnr 

RJL2015

/657 

Finansieringen och inriktning av arbete med 
nya stambanan, Sverigeförhandlingen 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 för insatser kopplat till Sverigeförhandlingen godkänna en 

ram motsvarande 9 miljoner kronor 

 för arbete under 2015 anvisa 1,5 miljoner kronor med 

finansiering ur anslaget regionala utvecklingsmedel 

 till den politiska styrgruppen utse Rune Backlund, Per 

Hansson, Jeanette Söderström, Malin Wengholm och 

Carina Ödebrink med Rune Backlund som 

sammankallande. 

 

Sammanfattning 

Den utveckling och tillväxt som byggandet av nya 

höghastighetsjärnvägar innebär är en unik möjlighet för 

Jönköpings län. För att åstadkomma största möjliga regionala 

nytta är det angeläget att Region Jönköpings län kan agera och 

aktivt delta i arbetet.  

 



 

PROTOKOLL 8(10) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 67-80 

Tid: 2015-04-21, kl 13:00-15:10 

 

 

 Sign 

 

En projektorganisations uppgift att aktivt arbeta med de frågor 

som omfattas av Sverigeförhandlingen bör organiseras. 

 

Beslutet skickas till: 
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

Regional utveckling 

Ekonomi 

§ 78 

Dnr 

RJL2015

/648 

Samverkansavtal Krösatågen 
Regionstyrelsen beslutar 

 teckna avtal med Krösatågen 

 

Sammanfattning 

Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem med fyra olika 

delsystem i Småland, Halland, Blekinge och Skåne. Krösatågen 

kompletterar och samverkar med andra regional- och 

lokaltågsystem inom det geografiska området samt svarar för del 

av anslutningarna till och från södra stambanan. 

 

Beslutet skickas till: 
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

Regional utveckling 

Övriga berörda trafikorganisationer 

§ 79 

Dnr 

RJL2015

/778 

Ombyggnad av hus N1 vid Länssjukhuset 
Ryhov 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 4,3 miljoner 

kronor för ombyggnad av hus N1 vid Länssjukhuset 

Ryhov. 

 

Sammanfattning 

För att kunna ge förutsättningar för att samlokalisera psykiatrins 

öppenvårdsverksamhet sker ombyggnation av hus N1 vid 

Länssjukhuset Ryhov. Beslut om ombyggnation har tidigare tagit 

för en första etapp omfattande 900 000 kronor. Föreslag 

föreligger om etapp två omfattande en investeringsutgift på 4,3 

miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-09. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomi 

Regionfastigheter  

§ 80 Uppdrag  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar om 

 Uppdrag till regionstyrelsens arbetsutskott att se över vad 

Regionen kan göra för att vara med och bidraga till att 

skapa arbete för unga s k traineejobb. 

 Uppdrag till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

samt Nämnden för Attraktivitet, näringsliv och 

arbetsmarknad att se vilka möjligheter det finns att söka  

s k ”gröna pengar” för satsningar på till exempel 

vandringsleder, naturreservat och klimatinvesteringar.  

 Uppdrag till parlamentariska nämnden att se över 

arvodesersättningen för externa ledamöter i LFF och LPR.  

 

Förslag vid sammanträdet  

Carina Ödebrink framför förslag vid dagens sammanträde att 

Regionen bör vara med och medverka till att skapa s k  

traineejobb.  

 

Framför även förslag om en översyn av arvodesersättningar för 

externa ledamöter i LFF och LPR.  

 

Annika Nordqvist framför förslag att Regionen bör vara med och 

söka de s k ”gröna pengar” som finns för klimatinvesteringar och 

andra gröna satsningar, vandringsleder, naturreservat m m.  

 

Beslutsgång 

Styrelsen bifaller att uppdrag ges till regionstyrelsens 

arbetsutskott, ANA och TIM samt parlamentariska nämnden.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsens arbetsutskott 

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 
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Nämnden för Attraktivitet, näringsliv och arbetsmarknad 

Parlamentariska nämnden  
 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

  

Jimmy Henriksson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

 

Lena Sandqvist 

 


