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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 113-130 

Tid: 2015-08-18, kl 13:00-15:30 

Plats: Regionens Hus, sal A   

Närvarande: Beslutande:   

Håkan Jansson (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Rune Backlund (C) 

Malin Wengholm (M), §§ 113-123 

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) 

Malin Olsson (M), §§ 124-130 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Helena Stålhammar (C) 

Britt Johansson (M) 

Malin Olsson (M) §§ 113-123 

Mattias Ingesson (KD) 

Ann-Kristin Göransson (S)  

Jonas Nilsson (S) 

Monica Li (V) 

Anders Gustafsson, (SD) 

Mari Lindahl, (FP) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör, §§ 113-117 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör  

Susanne Monie Magnusson, regionjurist, §§ 113-117 

Helena Lindhe, förbundsjurist, SKL, §§ 113-117  
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§ 113 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses  

Marcus Eskdahl. 

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

följande frågor: 

 Bisysslor – fråga från Carina Ödebrink angående policy, 

besvaras under § 118. 

 Hur kommunicerar man mellan patientnämnden och 

informationsavdelningen avseende dialog ut till medborgare 

- fråga från Marcus Eskdahl 

 Kapitalförvaltningsrapport – frågor från Marcus Eskdahl 

och Annica Nordqvist 

 

Frågor från Marcus Eskdahl och Annica Nordqvist besvaras vid 

nästa sammanträde i regionstyrelsen.  

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

handlingarna. 

§ 116 Anmälan av informationshandlingar  
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna 

§ 117 Arbetsordning och reglementen – information  
Information av Agneta Jansmyr samt Helena Lindhe, förbundsjurist 

på Sveriges Kommuner och Landsting avseende revisionens 

granskning av beredning av reglementen och bestämmelser för 

politiska organ inom Region Jönköpings län och därtill uppkomna 

frågor.  

§ 118 Information  
Information av regiondirektör om: 

 Ärendehanteringsprocessen 

 Sommaren 2015 – återkommer med ytterligare information  

vid nästa regionstyrelse 

 Rekrytering av direktör utbildning och kultur samt 

utvecklingschef Kommunal utveckling 
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 Bisysslor – arbete pågår med att ta fram en policy.  

Kommer att föreläggas styrelsen under hösten för 

synpunkter och beslut. 

§ 119 Månadsrapport  
Information av ekonomidirektör.  

§ 120 

RJL2015

/1044 

Motion: Kompensera patienter som får ligga i 
korridoren  
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 

 Att motionen avslås 

 

Reservation  

Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att en inlagd 

patient som inte har tillgång till rum avsett att sova i inte ska 

behöva betala patientavgift för slutenvård. Inom Region 

Jönköpings län arbetar man offensivt för att undvika 

överbeläggningar och att patienter varaktigt placeras i korridorer 

är sällsynt. Att på timbasis registrera att en patient tillfälligt vistas 

i korridoren på en vårdavdelning är inte möjligt i aktuella IT-

system och skulle innebära ett administrativt merarbete för 

vårdpersonalen som inte kan ses som värdeskapande. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från ärendets behandling i Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-04 

 

Förslag under sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar på återremiss av motionen då motionssvaret 

utgår från tidsregistrering per timma medan motionen avser samma 

tidsregistrering som patientavgiften, det vill säga dygn. 

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag med 

instämmande av Maria Frisk och Annica Nordqvist.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att styrelsen bifaller Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 

förslag att motionen avslås. Samuel Godréns yrkande om 

återremiss avslås. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§ 121 

RJL2015

/1059 

Motion: Dags att kartlägga och utveckla  
Första linjen för barn och unga  
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 

 Att motionen är besvarad  

 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Region Jönköpings 

län kartlägger och utvärderar rådande Första Linjeverksamhet 

med fokus på barn och unga. Region Jönköpings län arbetar efter 

nationella mål för barn och ungas psykiska hälsa. Första 

linjeverksamheter har de senaste åren etablerats i norra och östra 

länsdelen och utvärdering har genomförts. För södra delen av 

länet planeras verksamhetsstart under 2016. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från ärendets behandling i Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-05 

 

Förslag under sammanträdet 

Mikael Ekvall tillstyrker föreliggande förslag men avser att 

återkomma i frågan vid regionfullmäktige. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att styrelsen bifaller Nämnden för Folkhälsa 

och sjukvårds förslag att motionen är besvarad.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  
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§ 122 

LJ2014/ 

1738 

Skrivelse från patientnämnden – 
Informationsöverföring och kommunikation 
mellan aktörer i vårdprocessen kring en patient 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 

patientnämnden  

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län regionen arbetar aktivt med att säkra 

kommunikation och informationsöverföring mellan olika aktörer i 

vården och till patienterna. Dock behövs en ständig utvecklig för 

att säkra att inte misstag enligt de specifika fall som patientnämnen 

lyfter fram sker. Därför pågår ett aktivt patientsäkerhetsarbete på 

alla nivåer inom regionens hälso- och sjukvård, med stöd av 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 

2011:9. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionsstyrelsens arbetsutskott  

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-18. 

Beslutet skickas till  
Patientnämnden  

§ 123 

RJL2015

/972 

Granskning av årsredovisning  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

 Överlämna föreliggande skrivelse som svar till revisorerna 

med anledning av deras granskning av årsredovisning 2014, 

med föreslagna ändringar från Socialdemokraterna.  

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 

2015-04-15 sin granskning av regionstyrelsens 

årsredovisning för 2014. 
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Revisorernas övergripande bedömning är att årsredovisningen i allt 

väsentligt är upprattad i enlighet med gällande lagstiftning och 

rekommendationer avseende god redovisningssed. Bedömningen är 

även att årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat och 

ställning. Revisorerna delar däremot inte regionstyrelsens 

bedömning om att god hushållning uppnås och lämnar ett antal 

rekommendationer.  

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som 

regionstyrelsen vidtagit och planerar med bäring på de 

rekommendationer som revisorerna redovisar.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionsstyrelsens arbetsutskott  

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-24. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Carina Ödebrink yrkar vid sammanträdet på följande ändringar i 

skrivelsen: 

 
Tillägg andra stycket sid 2(3) under rubriken Regionstyrelsens 

åtgärder/kommentarer: 

En djupare analys är viktig att göra för att dels kunna arbeta med 

att anpassa verksamheternas kostnadsnivåer till den av fullmäktige 

beslutade utgiftsramen, men också tydliggöra i vilken utsträckning 

vår verksamhetsstruktur påverkar de samlade kostnaderna.  

Tillägg andra stycket sid 3(3) efter meningen I budget för 2016 

kommer föreslås: 

För att ytterligare förbättra måluppfyllelsen om god hushållning, 

där nettokostnaderna per verksamhetsområde inte ska överstiga 

budget, kommer regionstyrelsen i samband med budgetarbetet för 

2016 ta fram tydligare mål samt att utveckla arbetet med 

åtgärdsplaner för att minska underskotten i berörda verksamheter..  

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga bifaller styrelsen ovanstående yrkande från 

Socialdemokraterna.  

 

Beslutet skickas till 

Regionens revisorer 
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§ 124 

RJL2015

/923  

Granskning av beredning av reglementen och 
bestämmelser för politiska organ inom Region 
Jönköpings län  
Beslut 

 Överlämna skrivelse med nedan angivna justeringar, till 

revisorerna med anledning av deras granskning. 

 

Reservation 

Reservation från Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande 

avseende förslag till ändringar sidan 4 och 5. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2015-

04-27 sin granskning och bedömning om beredning av reglementen 

och bestämmelser för politiska organ inom Region Jönköpings län. 

 

Revisorerna har efter genomförd granskning bedömt att beredning 

inte skett på ett ändamålsenligt sätt och att felaktigheter och 

otydligheter föreligger i reglementen. 

 

Vid sammanträdet föreligger tjänsteskrivelse samt ändringsförslag 

daterat 2015-07-24, från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 

och regionledningskontoret, se bilaga.   

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse samt ändringsförslag daterad 2015-07-24 

 

Förslag vid sammanträdet 

Carina Ödebrink föreslår även ändringar sidan 4, näst sista 

meningen, att del i mening som lyder: leder regionens verksamhet, 

stryks, detta avslår styrelsen.  

Carina Ödebrink föreslår även att ordet följa högst upp på sidan 5 

stryks, där följden blir att ordet utgiftsramar får strykas, vilket 

styrelsen bifaller.  

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 8(13) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 113-130 

Tid: 2015-08-18, kl 13:00-15:30 

 

 

 Sign 

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga bifaller styrelsen ändringsförslag i skrivelse 

daterad 2015-07-24. Styrelsen avslår yrkande avseende sidan 4, 

bifaller yrkande avseende sidan 5.  

 

Beslutet skickas till  

Regionens revisorer 

§ 125 

RJL2015

/943 

Granskning av verksamhetsavtal mellan Region 
Jönköpings län och länets kommuner 
Regionstyrelsen beslutar 

 

 Tillsammans med länets kommuner pröva behov av 

revidering av föreliggande avtal utifrån vad som här 

redovisats  

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras granskning 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2015-

04-27 sin granskning och bedömning om verksamhetsavtalet 

avseende primärkommunal samordning och utveckling är 

tillräckligt juridiskt ändamålsenligt. Revisorernas bedömning är att 

så inte är fallet. 

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder 

regionstyrelsen planerar till följd av revisorernas granskning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionsstyrelsens arbetsutskott  

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-24. 

 

Beslutet skickas till  

Regionens revisorer  
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§ 126 

RJL2015 

/1478 

Investeringsram för lustgasdestruktion i 
Värnamo och Höglandet 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna en maximal investeringsutgift på 3,8 miljoner kronor 

för lustgasdestruktion på sjukhusen i Värnamo och Höglandet.  

Sammanfattning 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att minska utsläppen av 

växthusgaser. Ca 30 procent av regionens växthusgaspåverkan 

kommer från utsläpp av lustgas. För att minska utsläppen har 2014 

vid Länssjukhuset Ryhovs förlossnings-avdelning installerats en 

destruktionsanläggning. I enlighet med av fullmäktige beslutad 

inriktning föreligger förslag att installera destruktionsanläggningar 

på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-29. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Annica Nordqvist föreslår en strykning av text under rubriken 

bakgrund, första stycket och sista delen i sista meningen lydande: 

… än att minska utsläpp i koldioxid ifrån till exempel transporter.  

I ovanstående förslag till strykning instämmer Carina Ödebrink och 

Mikael Ekvall.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att styrelsen bifaller Annica Nordqvist förslag 

enligt ovan. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret/ekonomi 

Regionfastigheter  

 

 

 



 

PROTOKOLL 10(13) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 113-130 

Tid: 2015-08-18, kl 13:00-15:30 

 

 

 Sign 

 

§ 127 

RJL2015

/1479 

Investeringsram för ombyggnad av Sörängens 
skolhus 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

 Godkänna en maximal investeringsutgift på 10,2 miljoner 

kronor för ombyggnad av Sörängens skolhus.  

 

Sammanfattning  

Sörängens folkhögskolas skolhus behöver öka tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning. Landstingsfullmäktige har i 

budget 2012 avsatt medel för detta ändamål. Skolhuset är även i 

behov av renovering.   

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-29. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret/ekonomi 

Regionfastigheter 

Utbildning och kultur 

§ 128 

RJL2015 

/1608 

Firmatecknare av Regionens likvida medel  
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 

 att Regionens bankgirokonton samt räkningar i banker 

fr.o.m. 2015-09-01 tills vidare får disponeras av endera 

Stefan Schoultz, Thomas Israelsson eller Mattias Olsson 

med kontrasignation av Christina Åkesson, Daniel Tollin 

eller Jeanette Karlberg. 

 

Sammanfattning  

På grund av ändrade personalförhållanden erfordras nytt beslut 

avseende firmateckning för disponering av regionens likvida 

medel. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret/ekonomi 

§ 129 

RJL2015

/874 

Remiss: Service i glesbygd – SOU 2015:35 – 
N2015/2989/HL 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

 Avge föreliggande yttrande daterat 2015-08-18 till 

Näringsdepartementet. 

 

Sammanfattning  

Näringsdepartementet har gett Region Jönköpings län möjlighet att 

yttra sig över ovanstående rubricerade betänkande. Betänkandet har 

även behandlats i nämnderna för Trafik, infrastruktur och miljö 

samt Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 

Beslutsunderlag  

 Förslag till yttrande daterad 2015-08-18 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 

2015-08-10 

 Protokollsutdrag från nämnderna 

 

Beslutet skickas till  

Näringsdepartementet  

Regionledningskontoret/Regional utveckling 

§ 130 

RJL2015

/1192 

Arbetsordning/reglementen för länsrådet för 
funktionsnedsättningar – arvoden till dess 
representation 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 

 Att ge ett extra tillskott för arvoden till HRF och DHR inom 

LFF under 2015 och från 2016 höja utgiftsramen.  



 

PROTOKOLL 12(13) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 113-130 

Tid: 2015-08-18, kl 13:00-15:30 

 

 

 Sign 

 

 Avge svar till länsrådet för funktionsnedsättningar enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse med tillägg av ovanstående 

förslag om ekonomiskt tillskott.  

 Ge parlamentariska nämnden i uppdrag att göra en översyn 

av arvoden för partsammansatta organ. 

 

Reservation  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

I skrivelse till regionstyrelsens arbetsutskott framför ovan 

rubricerade organisationer synpunkter mot beslut avseende 

arvodesersättning för rubricerade organisationers ledamöter inom 

ramen för sammanträden i Länsrådet för funktionsnedsättningar. 

Arvoden för sammanträden har tidigare betalats ut av f d 

Landstinget. Vid årsskiftet 2015 betalar respektive organisation ut 

arvoden till sina egna ledamöter. Regionen har igenom ordinarie 

bidragsgivning för 2015 kompenserat för detta.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-08-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16. 

 Skrivelse från HSO samt HRF daterad 2015-05-28. 

 

Förslag vid sammanträdet  

Marcus Eskdahl yrkar på återremiss för att formalisera en dialog 

med berörda organisationer. I yrkandet instämmer Mikael Ekvall.  

 

Annica Nordqvist föreslår att parlamentariska nämnden får i 

uppdrag att se över arvoden för partsammansatta organ.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att styrelsen avslår Marcus Eskdahls yrkande om återremiss 

och bifaller Annica Nordqvist förslag om uppdrag till 

parlamentariska nämnden.  
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Beslutet skickas till 

Länsrådet för funktionshinder 

Länspensionärsrådet  

Berörda organisationer 

Parlamentariska nämnden     

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

  

Marcus Eskdahl       

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 


