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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen – extra sammanträde §§ 92-95 

Tid: 2015-05-26, kl 08:00-08:10 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, konferensrum Bella Rosa  

Närvarande: Beslutande:   

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Mari Lindahl (FP), ersätter Rune Backlund (C) 

Malin Olsson (M), ersätter Malin Wengholm   

Jimmy Henriksson (FP) 

Martin Hytting (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Monica Li (V), ersätter Mikael Ekvall   

Ann-Kristin Göransson (S) ersätter Marcus Eskdahl   

Jeanette Söderström (S)  

Bo Kärreskog (S) 

Rachel de Basso (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare  

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

Anna-Karin Yngvesson.  

§ 93 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 94 Information  
Information av regiondirektör om goda exempel från medarbetare 

och verksamheter. Information vid dagens fullmäktige. 

§ 95 

Dnr 

RJL2015

/979 

Översyn regionfastigheter  
Beslut  

Regionstyrelsen beslutar  

 Regionfastigheter bildar ett eget område, som leds av 

fastighetschef, inom Verksamhetsstöd och service.  
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Reservationer  

Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Den genomförda SWOT-analysen med Regionfastigheters utökade 

ledningsgrupp samt intervjuer med kunder visar på skillnader 

mellan kundens förväntningar och Regionfastigheters bild av dessa. 

Ett antal förbättringsområden har identifierats av Regionfastigheter 

i samband med analysens genomförande. 

 

Områden som behöver utvecklas är 

 Kundorientering 

 Processbeskrivningar och ansvar 

 Administrativa rutiner 

 Ledningssystem 

Därutöver har fastighetsförvaltarrollen en utvecklingspotential 

avseende sitt mandat. Regionfastigheter bör till sina delar hållas 

samman och samverkan mellan de olika delarna förstärkas.  

 

En övergång till Verksamhetsstöd och service kan snabba upp 

utvecklingen inom ovanstående delar. Mot detta skall ställas den 

upplevda begränsning som inträffar om fastighetschefen inte tillhör 

regionens ledningsgrupp då fastighetsfrågor oftast är av strategisk 

karaktär. Forum för strategiska fastighetsfrågor och andra 

investeringsfrågor med regiondirektör och regionens ledningsgrupp 

är även fortsättningsvis viktigt. Utifrån ovanstående och redovisade 

erfarenheter från andra landsting föreslås Regionfastigheter bilda 

ett eget område inom Verksamhetsstöd och service. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-19 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar avslag på föreliggande förslag. Yrkar på att 

Regionfastigheter fortsatt ska vara en egen förvaltning, att tjänsten 

som fastighetsdirektör ska tillsättas, ge ett tydligt tidsbegränsat 

uppdrag till Regionfastigheter samt att arbeta med de 

förbättringsområden som finns med i översynen.   

Beslutsgång  



 

PROTOKOLL 3(3) 

      

 

Regionstyrelsen – extra sammanträde §§ 92-95 

Tid: 2015-05-26, kl 08:00-08:10 

 

 

 Sign 

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 

förslag.  

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Carina 

Ödebrinks yrkande (NEJ).  

JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén, Anna-Karin 

Yngvesson, Martin Hytting, Jimmy Henriksson, Malin Olsson, 

Mari Lindahl, Maria Frisk och Håkan Jansson. 

 

NEJ röstar följande 5 ledamöter: Ann-Kristin Göransson, Jeanette 

Söderström, Bo Kärreskog, Rachel de Basso och Carina Ödebrink.  

 

Avstår gör följande 2 ledamöter: Monica Li och Annica Nordqvist 

 

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsstöd och service/Regionfastigheter   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

  

Anna-Karin Yngvesson     

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 


