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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 81-91 

Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 

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 (V) 

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)  

Ann-Kristin Göransson (S) 

Helena Stålhammar (C) 

Monica Li (V)  

Kajsa Carlsson (MP))  

Mattias Ingesson (KD) 

Anders Gustafsson (SD) 

  

Övriga:  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

 

Micael Edblom, sjukvårdsdirektör, §§ 81-85 

Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör, §§ 81-85 

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör, §§ 81-85 

Arne Andersen, inköpsdirektör, §§ 81-85 
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§ 81 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Malin Wengholm.  

§ 82 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag 

med följande justeringar: 

 Ärende avseende policy och riktlinjer för bidragsgivning 

samt information om AER utgår 

 Information om granskningsrapport från revisionen läggs 

till dagordning. 

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

handlingarna. 

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

§ 85 Information  
Information från verksamhetsområden: Kirurgi, Medicin samt  

Psykiatri och rehabilitering med medverkan av 

sjukvårdsdirektörerna Ann-Marie Schaffrath, Agneta Ståhl och 

Micael Edblom.  

 

Vid genomgång ställs fråga från Carina Ödebrink avseende 

översiktsplanering gällande Ryhov. Hälso- och sjukvårdsdirektör 

meddelar att ärende är under beredning och kommer att 

återkomma till regionstyrelsen vid kommande sammanträde. 

 

Information av inköpsdirektör avseende översyn av 

regionfastigheter. Vid genomgång och redovisning meddelar 

Carina Ödebrink och Socialdemokraterna att de avvisar redovisat 

förslag till att regionfastigheter bildar ett eget område inom 

Verksamhetsstöd och service. Önskar dessutom ett bredare och 

djupare underlag. Ärendet behandlas vid regionsstyrelsens 

sammanträde den 26 maj.  

 

Information av ekonomidirektör avseende: 

 Familjecentral i Vaggeryd – överenskommelse har 
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tecknats med kommunen avseende hyresavtal. Lokaler 

kommer att vara klara sommaren 2016. 

 Månadsuppföljning ges ej vid dagens sammanträde då 

denna inte är klar. Carina Ödebrink vill till protokollet ha 

antecknat att Socialdemokraterna inte tagit del av 

uppföljning. 

 

Information av ordföranden avseende:  

 Granskningsrapport från revisionen kring reglementen och 

arbetsordning för Region Jönköpings län politiska 

organisation. 

§ 86 

Dnr 

RJL2015

/268 

Budget 2015 – revidering  
Beslut 

Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 

 revidera budget 2015 enligt redovisat förslag 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har 2014-11-25 -26 antagit budget för 2015 års 

verksamhet. 

Efter att budget antagits har händelser inträffats som föranleder att 

budgeten revideras och att förändringar görs i de av fullmäktige 

fastlagda utgiftsramarna.   

 

Redovisade förslag innebär en höjning av budget för 

verksamhetens nettokostnad med 100 mnkr. Finansiering sker 

genom en höjning av posten statsbidrag och kommunal 

utjämning, som höjs till följd av ökat statsbidrag för läkemedels-

förmånen, samt genom sänkning av budgeterat överskott med 80 

miljoner kronor.   

 

Efter revidering uppgår budgeterat resultat till 295 miljoner 

kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-29 

 

Förslag vid sammanträdet 

Carina Ödebrink meddelar att Socialdemokraterna önskar till 

protokollet göra en anteckning vilket ordföranden bifaller, se 
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bilaga.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

§ 87 

Dnr 

RJL2015

/717, 

645, 

919 

Årsredovisning 2014 och ansvarsfrihet för 
samordningsförbunden   
Beslut  
Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige 

 bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet 

 bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet 

 bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet 

 

Sammanfattning 

De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 

län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2014 (bilagor). 

 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska prövas av 

förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande 

revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 

samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2014. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-28 

 

Beslutsgång 

Vid handläggningen av ärendet deltar ej Maria Frisk och Bo 

Kärreskog p g a jäv. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  
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§ 89 

Dnr 

RJL2015

/904 

Riktlinjer för prissättning på Spira  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

 anta föreslagna riktlinjer för prissättning på Spira 

 

Sammanfattning 

Landstingsfullmäktige har i budget för 2015 fastställt priser inom 

kulturområdet. 

Efter analys föreligger behov av utifrån denna prisnivå genomföra 

ytterligare differentiering av priserna. 

 

I budget för 2016 kommer att prövas om behov föreligger att 

förändra den genomsnittliga prisnivån. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-27 

 

Beslutet skickas till 

Regional utveckling 

Utbildning och kultur  

Ekonomiavdelningen 

§ 90 

Dnr 

RJL2015

/858 

Ombyggnation av folktandvården Vetlanda 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 13 miljoner kronor 

för ombyggnad av folktandvården i Vetlanda.  

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budgeten för 2015 gett Regionstyrelsen i 

uppdrag att genomföra en ombyggnation av Folktandvården i 

Vetlanda. Kliniken etablerades för mer än 30 år sedan och 

uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och logistik. 

Investeringsutgiften är beräknad till 13 miljoner kronor.   

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 
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Beslutet skickas till 

Folktandvården 

Regionfastigheter 

§ 91 

Dnr 

RJL2015

/454 

Försäljning/köp av spårfordon  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 

• genomföra försäljning och köp av spårfordon till tågsystemet 

Östgötapendeln enligt redovisat förslag till överenskommelser 

med Östgötatrafiken AB (bilaga 1 o 2). 

Sammanfattning  
Länstrafiken och Östgötatrafiken AB har träffat överenskommelse 

om tågtrafiken norr och söder om Tranås.  Överenskommelsen 

innebär att Östgötatrafiken genom Östgötapendeln svarar för 

trafik norrut från Tranås och Länstrafiken med Krösatågen 

söderut. 

 

För att minimera underhållskostnader och ge ökad flexibilitet i de 

båda trafiksystem finns starka motiv för att genom köp- och 

försäljning av spårfordon skapa enhetliga fordonflottor.  

 

Föreligger förslag till överenskommelser med Östgötatrafiken AB 

om köp- och försäljningar av spårfordon. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-17 

 

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 

Östgötatrafiken AB 

Ekonomiavdelningen  

Länstrafiken  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

  

Malin Wengholm    

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

 

Lena Sandqvist 

 


