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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 197-217 

Tid: 2015-12-15, kl 13:00-16:40 

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 (L) 

Martin Hytting (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S)  

Jonas Nilsson (S) ersätter Bo Kärreskog  

Rachel De Basso (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M)  

Malin Olsson (M) 

Monica Li (V) 

Ann-Kristin Göransson (S) 

Tobias Gyllensten (S) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

 Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör    

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

 

Noomi Carlsson, utredare, Folkhälsa Sjukvård 

Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Folkhälsa 

Sjukvård  

§ 197 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Samuel Godrén.  
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§ 198 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.  

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

handlingarna. 

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

Fråga från Marcus Eskdahl angående hyravtal med bemanningsföretag 

besvaras i samband med att ärende 11 behandlas. 

§ 201 Insatser för barn och unga i Region Jönköpings 
län – redovisning 
Redovisning av Noomi Carlsson samt hälso- och sjukvårdsdirektör.  

§ 202 Öppna jämförelser 
Redovisning av Anette Peterson. 

Se länk: vardenisiffror.se  

§ 203 Aktuell information   
Regiondirektören informerar om: 

 Öppna jämförelse kollektivtrafik visar att Länstrafiken har 

goda resultat. Även jämförelse inom miljöområdet där 

Regionen utmärker sig avseende att minska energianvändning 

i lokaler. 

 Hyresavtal Hälsan, förhandlingar förra veckan. Dom i målet 

den 19 januari. 

 Ökning av kostnader för underhållsavtal av Cosmic  

 Rapportering av uppdrag avseende flyktingmottagning och de 

ekonomiska medel (59 miljoner) som Regionen fått 

 Medarbetare på Ryhov utsedda till vardagshjältar i årets 

upplaga av ”Klingande julkort” 

 Länstrafiken tillsammans med Nässjö kommun och Söne buss 

fått hedersomnämnande av Klimatrådet. 

 Tenhults Naturbruk referensskola till Skolverket 

 Bra Liv introducerar app med läkare on-line 

 Regionen ett av tre landsting/regioner som klarar 2% i 

överskott  i mätning sedan år 2000. Övriga två är Östergötland 

och Uppsala. 

file://///jkpgps/Gemensam/Kansli/Kanslisekretariat/Regionstyrelse/20151117/vardenisiffror
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§ 204 Månadsrapport  
Genomgång av regiondirektör och ekonomidirektör. 

§ 205 

RJL2015

/710 

Förvaltningsbudget 2016, inklusive åtgärdsplan 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

1. Godkänna redovisade förslag till budget för förvaltningens 

olika verksamhetsområden 

2. Överlämna verksamhetsområdesbudgetar till respektive nämnd 

för slutligt fastställande 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till 

förmån för eget förslag samt förslag som man instämt i.  

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budget 2016 uppdragit till regionstyrelsen och 

nämnder att senast i december 2015 fastställa budget för de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi. 

Mot bakgrund av sent beslut i fullmäktige kring regionstyrelsen och 

nämnderas budgetansvar redovisar regionledningskontoret förslag till 

förvaltningens verksamhetsbudgetar som omfattar även nämndernas 

ansvarsområden. 

 

Nämnderna kommer att föreläggas respektive 

verksamhetsområdesbudget i januari med möjlighet att om behov 

föreligger revidera regionstyrelsens beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-12-07 

 Tjänsteskrivelsen daterad 2015-11-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkanden föreligger från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i vilka  

Vänsterpartiet instämmer, se bilaga 1. Dessutom vill Vänsterpartiet 

till protokollet göra en anteckning, se bilaga 2.  
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Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag till 

förvaltningsbudgetar och avslag på Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets yrkanden i vilka Vänsterpartiet instämt i.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot yrkande 

från S, MP och V och finner att styrelsen, efter votering med följande 

utfall: 

JA till föreliggande förslag röstar: Samuel Godrén, Rune Backlund, 

Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Anna-Karin 

Yngvesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  

 

NEJ för bifall till yrkanden röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, 

Mikael Ekvall och Carina Ödebrink  

 

beslutat i enlighet med föreliggande förslag. Vänsterpartiets begäran 

om protokollsanteckning bifalles.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda nämnder 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

§ 206 

RJL2015

/1781 

Trygghetsutredningens betänkande – Ökad 
trygghet för hotade och förföljda personer 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna föreliggande yttrande till Finansdepartementet. 

 
Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Finansdepartementet beretts tillfälle att 

yttra sig över rubricerat författningsförslag. Regionen tillstyrker 

förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott  

2015-12-07 

 Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande daterat 2015-12-01 
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Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård, kansli 

§ 207 

RJL2015

/1977 

Remisspromemoria om sammansättning i Hälso- 
och sjukvårdens ansvarsnämnd 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna föreliggande yttrande som remissvar till 

Socialdepartementet.   

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att 

yttra sig över rubricerat författningsförslag. Regionen tillstyrker 

förslaget.  

 

Beslutsunderlag 
Yttrandeförslag 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 208 

RJL2015

/2515 

Kommunalt forum – arbetsordning 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna revidering av arbetsordning för Kommunalt forum 

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.  

I granskningen redovisas att det föreligger oklarheter kring 

Kommunalt forums kommunalrättsliga organisationsform. 

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas förslag till revidering av 

arbetsordning för Kommunalt forum som tydliggör att Kommunalt 

forum inte är ett kommunalrättsligt organ. Revidering av 

arbetsordning har varit föremål för samråd och godkännande hos 

länets kommuner. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-12-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-26 

 

Beslutet skickas till 

Länets kommuner 

Regionledningskontoret – regiondirektören, ekonomi, folkhälsa 

sjukvård, kansli  

§ 209 

RJL2015

/2516 

Verksamhetsavtal avseende kommunal utveckling 
och samordning 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna verksamhetsavtal med länets kommuner avseende 

primärkommunal samordning och utveckling. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer har i skrivelse 2015-04-27 redovisas 

sin granskning kring verksamhetsavtal för primärkommunal 

samordning och utveckling. Mot bakgrund av revisorernas påpekande 

att befintligt avtal inte är tillräckligt juridiskt ändamålsenligt har 

tillsammans med länets kommuner en revidering skett. 

Regionledningskontoret redovisar i föreliggande tjänsteskrivelse 

förslag till revidering. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2015-12-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-02 

 

Beslutet skickas till 

Länets kommuner  

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli, folkhälsa sjukvård 

Kommunal utveckling  

§ 210 

RJL2015

/1740 

Bisyssla policy 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Fastställa policy för bisyssla.  
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Reservation 

Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande med instämmande av 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Sammanfattning  

Med bisyssla menas varje syssla eller verksamhet som en medarbetare 

har vid sidan om sin anställning och som inte kan hänföras till 

privatlivet. 

 

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. Ärendet återremitterades från 

regionstyrelsen 2015-09-15. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2012-12-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-01 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Yrkanden föreligger från Socialdemokraterna i vilket Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet instämmer, se bilaga 3. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot yrkande 

från S med instämmande av MP och V och finner att styrelsen, efter 

votering med följande utfall: 

JA till föreliggande förslag röstar: Rune Backlund, Malin Wengholm, 

Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, Maria 

Frisk och Håkan Jansson.  

 

NEJ för bifall till yrkande röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, 

Mikael Ekvall och Carina Ödebrink  

 

Samuel Godrén avstår.  

 

beslutat i enlighet med föreliggande förslag.  
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Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal  

§ 211 

RJL2015

/970 

Förslag till Verksamhetsplaner 2016 med budget 
för Finnvedens och Höglandets 
samordningsförbund samt Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplaner med 

budget för Finnvedens och Höglandets samordningsförbund 

samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens 

samordningsförbund. 

Sammanfattning 

Finnvedens samordningsförbund, Höglandets samordningsförbund 

samt Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens har översänt 

verksamhetsplaner med budget för samråd. Formellt uppfylls 

samrådskravet genom att regionens representanter deltagit i 

framtagandet av planerna. Huvudman kan också välja att förankra 

planen i berörda nämnder och styrelse. 

 

Verksamhetsplanerna med budget har nära koppling till regionens 

budget med verksamhetsplan och flerårsplan varför det finns 

anledning att behandla den i regionstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2015-12-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbunden 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård, ekonomi  

§ 212 

RJL2015

/2338 

Granskningsrapport – Granskning av åtgärder för 
ekonomi i balans 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras granskning 
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Reservation  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till 

förmån för eget förslag samt förslag som man instämt i.  

Sammanfattning 

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2015-11-

03 sin granskning och bedömning av åtgärder för ekonomi i balans. 

 

Revisorerna lämnar rekommendationer och frågor. I följande 

tjänsteskrivelse redovisas åtgärdsplanens effekter samt genomförda 

och planerade åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2015-12-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Yrkanden föreligger från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i vilka  

Vänsterpartiet instämmer, se bilaga 4. Dessutom vill man till 

protokollet göra en anteckning, se bilaga 4.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot yrkanden 

från S, MP och V och finner att styrelsen beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag. Bifaller yrkande om protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till 

Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§ 213 

RJL2015

/2038 

Principer för projektbeslut 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna förslaget till principer efter tillägg av att hållbara 

projekt ska gälla övergripande samt tydliggörande av de 

horisontella kriterierna. 
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Sammanfattning 

Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 

projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. Frågan 

återremitterades från regionstyrelsens sammanträde 2015-11-17. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§ 214 

RJL2015

/2555 

Webbstöd för skolornas hälsosamtal – 
personuppgiftsbiträdesavtal och anslutningsavtal 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal samt anslutningsavtal mellan 

Region Jönköpings län och skolhuvudmän i Jönköpings län 

avseende webbstöd för hälsosamtal. 

Sammanfattning  

För att främja barns och ungdomars hälsa har Regionen tillsammans 

med länets skolsköterskor utarbetat ett Hälsoverktyg för hälsosamtal, 

som inkluderar en hälsoenkät (”Min Hälsa”) och en grafisk 

sammanställning i form av bildblad eller hälsoprofil. 

 

Hälsoverktyget utgör ett stöd för ett elevcentrerat hälsosamtal och ger 

även möjlighet att generera hälsodata på gruppnivå. Statistiska 

sammanställningar kan utgöra underlag för det generella 

hälsofrämjande arbetet i elevhälsoteamen på varje skola samt för 

jämförelser och åtgärder på kommunnivå för att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Sammanställningarna kan också användas för epidemiologisk 

bevakning avseende hälsoläget bland eleverna i kommunen och länet.  

För att skapa bättre förutsättningar för att arbeta med dessa 

sammanställningar och möjliggöra omedelbar återkoppling av 

resultaten på såväl individ- som gruppnivå har ett webbaserat verktyg 

för inmatning och återkoppling utvecklats av regionen, ”Webbstöd för 

hälsosamtal”. 
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§ 215 

RJL2015

/2542 

Komplettering av strategi för att begränsa 
beroendet av bemanningsföretag 
Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

1. Godkänna att gällande strategi för att begränsa beroendet av 

bemanningsföretag kompletteras med föreslagen plan för 

utfasning, 

2. Att uppföljning av strategin med plan för utfasning ska 

beskrivas i dokumentet Systemmätetal/mål 2016 som föreläggs 

regionstyrelsen och nämnderna i februari samt,   

3. Att uppföljning ska göras i samband med delårsrapporter och 

årsrapporter. Om planerade aktiviteter vid uppföljning inte 

bedöms ha tillräcklig effekt ska ytterligare åtgärder övervägas. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till 

förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med 

handlingsplan för att begränsa beroendet av bemanningsföretag 

(Landstingsstyrelsen 2013-02-26 § 41 Dnr LJ 2013/206). Nuvarande 

strategi och handlingsplan behöver fortsätta att gälla men för att kunna 

bryta trenden med ökade och höga kostnader föreslås strategin 

kompletteras med en plan för utfasning.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2015-12-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-01 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde  

Yrkande föreligger från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och 

Liberalerna om följande tillägg till beslut: 

 Att uppföljning av strategin med plan för utfasning ska 

beskrivas i dokumentet Systemmätetal/mål 2016 som föreläggs 

regionstyrelsen och nämnderna i februari samt,   

 Att uppföljning ska göras i samband med delårsrapporter och 

årsrapporter. Om planerade aktiviteter vid uppföljning inte 

bedöms ha tillräcklig effekt ska ytterligare åtgärder övervägas. 
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Yrkanden föreligger även från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet, se bilaga 5. 

 

Beslutsgång 

Ajournering 5 minuter för överläggningar. 

 

Ordföranden yrkar bifall till yrkanden från M, KD, C och L samt 

avslag på yrkanden från S, MP och V.  

 

Carina Ödebrink instämmer i yrkanden från M, KD, C och L samt 

yrkar bifall till eget yrkande tillsammans med MP och V.  

 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag inkl eget 

yrkande mot yrkande från S, MP och V och finner att styrelsen, efter 

votering med följande utfall: 

JA till föreliggande förslag röstar: Samuel Godrén, Rune Backlund, 

Malin Wengholm, Jimmy Henriksson, Martin Hytting, Anna-Karin 

Yngvesson, Maria Frisk och Håkan Jansson.  

 

NEJ för bifall till yrkanden röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, 

Mikael Ekvall och Carina Ödebrink  

 

beslutat i enlighet med föreliggande förslag och eget yrkande. 

  

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – regiondirektör, personal  

§ 216 Extra sammanträde  
Ordföranden informerar styrelsens ledamöter att ett extra 

sammanträde efter jul- och nyårshelgen kan bli aktuellt med anledning 

av rekrytering och anställning av ny ekonomidirektör.  

§ 217 Julhälsning 
Ordföranden önskar samtliga styrelseledamöter en God Helg! 

Carina Ödebrink önskar ordföranden dito. 

  



 

PROTOKOLL 13(13) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 197-217 

Tid: 2015-12-15, kl 13:00-16:40 

 

 

 Sign 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

  

Samuel Godrén 

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 


