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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 131-153 

Tid: 2015-09-15, 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), §§ 131-152 

Annica Nordqvist (MP 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Helena Stålhammar (C), §§ 131-146 

Britt Johansson (M) 

Malin Olsson (M)  

Mattias Ingesson (KD), §§ 131-148 

Ann-Kristin Göransson (S)  

Tobias Gyllensten (S) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

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

Jeanette Söderström. 
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§ 132 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

följande komplettering av extra ärenden: 

 Rätt till heltid – Carina Ödebrink 

 Nyttjande av lokaler för flyktingar – Annica Nordqvist  

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

handlingarna. 

 

Förtydligande av regiondirektör kring delegationsärende rörande 

avtal.  

§ 134 Anmälan av informationshandlingar  
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna 

§ 135 Återkoppling av frågor  
Vid dagens sammanträde får Marcus Eskdahl och Annica 

Nordqvist återkoppling på frågor rörande: 

 Dialog och kommunikation med patientnämnden – 

kommunikationsdirektör  

 Kapitalförvaltningsrapport – ekonomidirektör  

§ 136 Förslag till internationell policy  
Information av regional utvecklingsdirektör. 

§ 137 Aktuell information  
Information ges av regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör  

samt personaldirektör inom följande områden: 

 Aktuell rekrytering 

 Fastighetschef 

 Sommaren 2015  

§ 138 Uppföljning åtgärdsplan  
Information hälso- och sjukvårdsdirektör. 

§ 139 Månadsrapport  
Information av ekonomidirektör.  
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§ 140 

RJL2015

/1825 

Anställning av direktör utbildning och kultur  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 utse Lars A Johansson till ny direktör för utbildning och kultur 

med tillträde efter överenskommelse 

 

Sammanfattning 

Till ny direktör för Utbildning och kultur föreslås  

Lars A Johansson, 550312 -xxxx. Tjänsten är tillsvidare och har varit 

utannonserad. Lars A Johansson tillträder tjänsten efter 

överenskommelse. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-15 

 

Beslutet skickas till 

Lars A Johansson  

Regionledningskontoret – område personal  

§ 141 

RJL2015

/1135 

Överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning  
Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Godkänna överenskommelsen i enlighet med Kommunalt 

forums rekommendation  

 Att en årlig redovisning av arbetet med handlingsplanen 

görs till nämnd för Folkhälsa och sjukvård 

 

Sammanfattning 
Kommunalt forum har godkänt en reviderad version av 

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och 

Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Ärendet har behandlats av Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

2015-09-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-08  
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Beslutet skickas till: 

Regionfullmäktige  

§ 142 

RJL2015

/1609 

Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, 
Eksjö kommun  
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 Försälja del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun för 

3,5 miljoner kronor enligt föreliggande köpekontrakt 

 

Sammanfattning  

Efter att Regionens verksamhet på Nannylundsområdet i Eksjö 

efter hand begränsats så föreligger inte längre behov av att äga hela 

området. Avtal har därför träffats med Eksjö kommun om 

försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2. Avtalet gäller under 

förutsättning av regionfullmäktiges godkännande. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionsstyrelsens arbetsutskott  

2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-28 

 

Förslag vid sammanträdet  

Carina Ödebrink framför vid sammanträdet att regionsstyrelsens 

arbetsutskott framöver bör se vilka vägledande principer som ska 

gälla vid försäljning och köp av mark.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige   

§ 143 

RJL2015 

/1669 

Nya lokaler för bröstmottagning, Länssjukhuset 
Ryhov 
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Godkänna en maximal investeringsutgift på 6,1 miljoner 

kronor för nya lokaler för bröstmottaning på Länssjukhuset 

Ryhov  
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Sammanfattning  

Från och med slutet av oktober 2015 kommer bröstcancervården 

för hela regionen att förläggas till Länssjukhuset till Ryhov. För att 

kunna bedriva en sammanhållen bröstmottagning krävs en 

ombyggnation av lokalerna. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 144 

RJL2015

/1028 

Remiss: En ny säkerhetsskyddslag – 
betänkande SOU2015:25 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna yttrande som svar till Justitiedepartementet 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande. Regionen har tagit del av 

förslaget och ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om en 

säkerhetsskyddslag. 

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionsstyrelsens arbetsutskott  

2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-21 

 

Beslutet skickas till  

Justitiedepartementet 

Regionledningskontoret – område kansli  
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§ 145 

RJL2015

/12 

Revidering av delegationsordning och riktlinjer 
för rätt att teckna avtal  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna revidering av regionstyrelsens 

delegationsordning och riktlinjer för rätt att teckna avtal 

 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen har 2015-05-26, § 95 beslutat att 

verksamhetsområdet Regionfastigheter som eget område inordnas i 

verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service. 

Regionstyrelsens beslut föranleder behov av revidering av 

regionsstyrelsens delegationsordning och riktlinjer för rätt att 

teckna avtal. 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 

2015-09-07  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12 

 

Beslutet skickas till  

Direktör för Verksamhetsstöd och service  

Regionledningskontoret – område ekonomi och kansli  

§ 146 

RJL2015

/1670 

Omdisponering av beslutad investeringsram för 
Medicinsk diagnostik  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Godkänna en omdisponering av investeringsram för 

skelettlaboratorium till upphandling av IT-system för 

mammografi med 5 miljoner 

 

Sammanfattning  

Inom ramen för beslutade investeringsmedel för Medicinsk 

Diagnostik redovisar verksamheten behov av att omdisponera 

medel. I en prioritering föreslås att 5 miljoner kronor omdisponeras 

genom att medel för skelettlaboratorium överförs till finansiering 

av ökade utgifter för upphandling av IT-system inom mammografi.  
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsområde Medicinsk diagnostik 

Regionledningskontoret – område ekonomi  

§ 147 

RJL2015

/1671 

Ombyggnad av Vetlanda vårdcentral  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Godkänna en maximal investeringsutgift på 3,2 miljoner 

kronor för ombyggnad av Vetlanda vårdcentral  

 

Sammanfattning  

Lokalen för rehab-enheten vid Vetlanda vårdcentral är placerad i 

källarlokaler. Rehabenheten ska flytta till plan 2 så de finns i 

anslutning till övriga delar på vårdcentralen vilket kräver en 

ombyggnad. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsområde Bra Liv  

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

Regionledningskontoret – område ekonomi 

§ 148 

RJL2015

/1740 

Bisyssla – policy  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Återremittera ärendet för komplettering 

 

Sammanfattning  

Med bisyssla menas varje syssla eller verksamhet som en 

medarbetare har vid sidan om sin anställning och som inte kan 

hänföras till privatlivet. 
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Regionen i Jönköpings län uppmuntrar sina medarbetare till aktiv 

fritid och engagerat deltagande i föreningsliv men det behövs en 

policy som tydliggör vad som gäller. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 

 2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-01 

 

Förslag under sammanträdet 

Carina Ödebrink vill att dokumentet förtydligas kring vilka grupper 

av medarbetare som avses och att det är samma principer som 

gäller för alla. Yrkar på återremiss för komplettering.  

 

Rune Backlund, Maria Frisk med flera framför att det måste 

genomföras en konsekvensanalys om detta leder till en eventuell  

åtstramning av bisyssla.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden instämmer i Carina Ödebrinks yrkanden om 

återremiss med motivering att policyn bör förtydligas samt att som  

ett led i detta genomföra en konsekvensanalys.  

 

Beslutet skickas till:  

Regionledningskontoret – område personal 

§ 149 

RJL2015 

/1748 

Sammanträdesplan 2016  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Att en förnyad översyn görs av sammanträdesplanen före 

beslut 2015-09-29 

 

Sammanfattning 

Sammanträdesplan för Region Jönköpings län 2016 har tagits fram 

för fastställande.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionsstyrelsens arbetsutskott  

2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse och förslag daterat 2015-09-01 
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Förslag på sammanträdet  

Ordföranden föreslår att en översyn av sammanträdesplanen görs 

före beslut i regionstyrelsen 2015-09-29.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§ 150 

RJL2015

/1796 

Plan för framtagande av program för hållbar 
utveckling 2017-2020 och återremitterad 
revidering av nuvarande program från 
regionstyrelsen 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Nuvarande ”Program för hållbar utveckling – utifrån ett 

miljöperspektiv 2013-2016” revideras med de ändringar 

som lämnas i bilaga och som nämnden beslutade 2 juni 

2015.  

 Anta planen för framtagande av program 2017-2020 för 

hållbar utveckling enligt föreliggande förslag. 

 Tillsätta en parlamentarisk referensgrupp som ska följa 

arbetet med programmet. 

 

Sammanfattning 

Ett nytt program för hållbar utveckling – utifrån ett miljöperspektiv 

ska tas fram för perioden 2017 – 2020. Det blir det sjätte i 

ordningen. En plan för arbetet har tagits fram och programmet 

kommer att tas upp för beslut i Regionfullmäktige i oktober 2016. 

 

Beslut skickas till: 
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  

Regionledningskontoret – Regional utveckling  

§ 151 

RJL2015

/1481 

MR-dagarna 2017 – ansökan om projektstöd 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Bidra med 300 000 kronor till planering och genomförande 

av Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 med finansiering ur 

regionsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-09-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-08 

 

Sammanfattning 

MR-dagarna 2017 kommer att genomföras i Jönköping. För att 

genomföra evenemanget har en ansökan till Region Jönköpings län 

gjorts om projektstöd.  

 

Beslutet skickas till  

Föreningen Ordfront 

Regionledningskontoret – område ekonomi 

§ 152 

RJL2015 

/1826 

Heltid som norm  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 

 Att ett uppdrag ges till Regionledningskontoret - HR att 

utveckla arbetsformerna för att säkra rätt till heltid genom 

att arbeta bort oönskade deltidsanställningar inom hälso- 

och sjukvård i Region Jönköpings län. Målsättningen är att 

medarbetarbete som önskar högre tjänstgöringsgrad ska 

erhålla den önskade tjänstgöringsgraden permanent.  

 

 En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla rutiner och mer 

flexibla arbetsmodeller för hantering av önskade 

tjänstgöringsgrader. Det intensifierade arbetet som sker i 

nära dialog med fackliga organisationer ska inledas 

omgående. Målet är att arbetet med att låta heltid vara norm 

ska vara genomfört vid planperiodens utgång 2018.  

 

 Arbetet med införande av heltid som norm ska innefatta en 

revidering och harmonisering av nuvarande 

jämställdhetspolicy. 

 

Information i ärendet 

Regionstyrelsen ger ovanstående uppdrag och där utgångspunkter 

för arbetet är att: 
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 önskemål kommer i första hand prövas inom ort oavsett 

verksamhetsområde 

 önskemål kommer att prövas utanför den egna arbetsplatsen  

 önskemål om tjänstgöringsgrad ska motsvara den 

omfattningen medarbetaren avser arbeta 

 visa på förutsättningar att vid nyrekrytering och 

annonsering låta heltid vara norm. 

 

 Det intensifierade arbetet som sker i nära dialog med 

fackliga organisationer ska inledas omgående. Målet är att 

arbetet med att låta heltid vara norm ska vara genomfört vid 

planperiodens utgång 2018. 

 

 arbetet ska visa på strategier att förebygga och hantera 

frånvaro hos heltidsanställda, för att leda till minskade 

visstids- och timanställningar. 

 

 uppföljning av arbetet sker med första återrapport i RSAU i 

november 2015, därefter i regionstyrelsen i samband med 

delårsrapport och årsredovisning. Redovisningen ska ge en 

bild av konkreta steg man vidtagit för att närma sig en 

situation med heltid som norm, samt beskrivning av 

eventuella ekonomiska konsekvenser av arbetet. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse daterad 2015-09-15 – Heltid som norm, bilaga 1.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Carina Ödebrink yrkar att Socialdemokraternas utgångsförslag 

biläggs protokollet vilket bifalles, bilaga 2.  

 

Beslutet skickas till: 

Regionledningskontoret – regiondirektör, område personal  
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§ 153 Nyttjande av lokaler för flyktingar  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 

 Uppdra åt regionledningskontoret att undersöka 

möjligheterna att fördröja rivning av elevbostäder på  

Värnamo Folkhögskola för att kunna användas till 

flyktingbostäder. 

 

Förslag vid sammanträdet  

Annica Nordqvist önskar att man ser över möjligheten till att 

fördröja rivningen av elevbostäderna på Värnamo Folkhögskola för 

att kunna använda dessa som flyktingbostäder.  

 

Beslutet skickas till: 

Regionledningskontoret – regiondirektör   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

  

Jeanette Söderström        

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 


