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PROTOKOLL

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 171-194
Tid:

2020-11-17 kl. 13:00

Plats:

Videomöte

§ 193
Ombyggnad för fler utskärningsplatser på patologen
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/1949
Beslut
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 Ställer sig bakom förslag till ombyggnad för fler utskärningsplatser
på patologen, Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på
3 900 000 kronor.
Sammanfattning
Patologilaboratoriet har behov av att utöka antalet utskärningsplatser.
Behovet är en del i arbetet med arbetsförskjutning från läkare till
biomedicinska analytiker samt subspecialisering inom läkargruppen. Syftet
är att effektivisera och snabba på ledtiderna inom patologi. Ombyggnad av
befintligt diskrum behövs därför för att installera tre nya utskärningsbänkar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 135-154
Tid:

2020-11-05 kl. 08:30

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 150
Ombyggnad för fler utskärningsplatser på patologen
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/1949
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Ställa sig bakom förslag till ombyggnad för fler utskärningsplatser
på patologen, Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på
3 900 000 kronor.
Sammanfattning
Patologilaboratoriet har behov av att utöka antalet utskärningsplatser.
Behovet är en del i arbetet med arbetsförskjutning från läkare till
biomedicinska analytiker samt subspecialisering inom läkargruppen. Syftet
är att effektivisera och snabba på ledtiderna inom patologi. Ombyggnad av
befintligt diskrum behövs därför för att installera tre nya utskärningsbänkar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 168-186
Tid:

2020-10-06 kl. 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 184
Ombyggnad för fler utskärningsplatser på patologen
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/1949
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Överlämnar ärendet till nämnd folkhälsa och sjukvård för
synpunkter före beslut.
Sammanfattning
Patologilaboratoriet har behov av att utöka antalet utskärningsplatser.
Behovet är en del i arbetet med arbetsförskjutning från läkare till
biomedicinska analytiker samt subspecialisering inom läkargruppen. Syftet
är att effektivisera och snabba på ledtiderna inom patologi. Ombyggnad av
befintligt diskrum behövs därför för att installera tre nya utskärningsbänkar.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-16
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RJL 2020/1949

Regionstyrelsen

Ombyggnad för fler utskärningsplatser
på patologen, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnad för fler utskärningsplatser på patologen,
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 3 900 000 kronor.

Sammanfattning
Patologilaboratoriet har behov av att utöka antalet utskärningsplatser. Behovet är
en del i arbetet med arbetsförskjutning från läkare till biomedicinska analytiker
samt subspecialisering inom läkargruppen. Syftet är att effektivisera och snabba
på ledtiderna inom patologi. Ombyggnad av befintligt diskrum behövs därför för
att installera tre nya utskärningsbänkar.

Information i ärendet
Patologilaboratoriet har behov av att utöka antalet utskärningsplatser. Behovet är
en del i arbetet med arbetsförskjutning från läkare till biomedicinska analytiker
samt subspecialisering inom läkargruppen. Syftet är att effektivisera och snabba
på ledtiderna inom patologi. Kompetens och personal finns inom gruppen för
biomedicinska analytiker, men i nuläget är det utrymmet som begränsar en fortsatt
utveckling.
Ombyggnad av befintligt diskrum på patologilaboratoriet för att där installera tre
mobila utskärningsbänkar. Ombyggnaden kräver även en flytt av befintlig
diskdesinfektor till annat närliggande rum samt åtgärder för att förbättra
ventilationen.
Laboratoriet kan ge utrymme för effektivare utnyttjande av utskärning både för
biomedicinska analytiker och ST-läkare. De olika subspecialiteterna behöver inte
vänta på plats, utan kan skära parallellt. Vid ett ökat provinflöde ges utrymme att
omfördela personal vid den dagliga styrningen för att minska en av tre definierade
flaskhalsar.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/1949

Verksamhetens bedömning av investeringen
Ombyggnad för fler utskärningsplatser på patologen,
Länssjukhuset Ryhov Jönköping JL 2020/1949
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Liten påverkan

Förbättrad kvalitet

Liten påverkan

Förbättring patientsäkerhet

Ingen påverkan

Minskad smittspridning

Ingen påverkan

Förbättrad produktion

Liten påverkan

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Kortare behandlingstider

Liten påverkan

Ändrat arbetssätt

Liten påverkan

Effektivare processer

Stor påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Ingen påverkan

Ekonomiskt perspektiv: Investeringens påverkan på verksamhetens kostnader
Oförändrat

Personalkostnader

Finansiering
 För investeringen på maximalt 3 900 000 kronor finns reserverat utrymme
i investeringsplanen.
 Kostnadsuppskattning för inventarier på 1 395 000 kronor finansieras
inom verksamhetsområdets ordinarie budget.

Beslutsunderlag


Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16

Beslut skickas till
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Verksamhetsstöd och service
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 216-231
Tid:

2020-12-07 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 223
Ägaranvisningar och anslag Almi Företagspartner
Jönköping AB
Diarienummer: RJL 2020/2314
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering
för verksamheten i Almi Företagspartner Jönköping AB för 2021.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Jönköping AB ägs av Almi Företagspartner Jönköping
AB (51%) och av Region Jönköpings län (49%). Ägarna tydliggör i
ägaranvisning och överenskommelse sina gemensamma intentioner
avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet samt finansiering
av verksamheten 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB med bilaga
 Överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten
2021
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-12-01
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RJL 2020/2314

Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Jönköping AB år 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande ägaranvisning och förslag till finansiering för
verksamheten i Almi Företagspartner Jönköping AB för 2021.

Sammanfattning
Almi Företagspartner Jönköping AB ägs av Almi Företagspartner Jönköping AB
(51%) och av Region Jönköpings län (49%). Ägarna tydliggör i ägaranvisning och
överenskommelse sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och
mål för bolagets verksamhet samt finansiering av verksamheten 2021.

Information i ärendet
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en
hållbar tillväxt. Almi Företagspartner Jönköping AB ägs av Almi Företagspartner
Jönköping AB (51%) och av Region Jönköpings län (49%). Ägarna tydliggör i
ägaranvisning och överenskommelse sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet samt finansiering av
verksamheten 2021.
Företrädare för Almi Företagspartner AB och Region Jönköpings län har fört en
dialog om uppdrag och anslag för 2021. Anslaget för 2021 föreslås till samma
nivå med 2020 års nivå.
Av ägaranvisningen framgår bolagets uppdrag, vision och affärsidé, riktlinjer för
verksamheten, verksamhetens mål, bolagets rapportering samt finansiering av
verksamheten.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB med bilaga
Överenskommelse mellan ägare om finansiering av verksamheten 2021

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/2314

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, regional utvecklingsavdelning
Almi Företagspartner Jönköping AB
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Ulf Fransson
Tf regional utvecklingsdirektör

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Jönköping AB
Almi Företagspartner Jönköping AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Jönköpings län (49 procent).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2020.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara
avgörande för beslut om insatser.
Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses
tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling. Bolaget ska vidare arbeta med särskilt fokus på fokusgrupperna kvinnor och
personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till utveckling och kommersialisering av
företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom samverkan med science parks samt
inkubatorer och andra akademinära miljöer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska aktivt samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer
vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest.
Bolaget ska därutöver tydliggöra sin affärsutvecklande roll inom de regionala styrkeområden som
lyfts fram i strategin för smart specialisering i Jönköping.
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Almis vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
Sid 1(3)

kunderbjudandena inom affärsutveckling. Bolaget ska följa utvecklingen av det pågående Coronautbrottet och inom ramen för uppdraget och denna ägaranvisning anpassa verksamheten efter de
förändrade behov hos företagen som detta kan komma att föranleda.
Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det
identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet ska godkännas av
bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på
verksamhetens inriktning.
Bolaget ska på Region Jönköpings läns uppdrag och med särskild finansiering driva Enterprise
European Network i regionen. Bolaget ska därutöver fortsatt utveckla samarbetet med de
exportfrämjande aktörerna i regionen i nära dialog med ägarna.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas. Bolaget ska särskilt beakta och vidta de åtgärder som krävs för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande, beslutade av regeringen den 27 februari 2020.
Bolaget ska eftersträva jämställdhet och mångfald bland medarbetarna och i ledningsgruppen.
Detta uppnås bland annat genom att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv beaktas vid varje
nyrekrytering.
Bolaget ska applicera ett jämställdhets- och inkluderande perspektiv i sin regionala
kommunikation gentemot alla målgrupper. Bolaget ska använda kommunikationskanaler som
syftar till att skapa en bred kännedom hos Almis målgrupper om de insatser som Almi erbjuder.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Nu gällande målstruktur återfinns i bilaga 1.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda mål.
Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat
marknadskompletterande.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2021 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Särskilda uppdrag
från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag
som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana uppdrag kan tillkomma
Sid 2(3)

när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som
framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den

2020

Jönköping den

Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län

……………………………….

………………………………….

Britta Burreau
Verkställande direktör

Maria Frisk
Regionråd

………………………………….
Jane Ydman
Regiondirektör
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Almi Företagspartner Jönköping AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering
av verksamheten 2021
Av ägaranvisningar 2020 för Almi Företagspartner Jönköping AB framgår att finansieringen av
bolagets verksamhet för 2021 ska överenskommas i särskild ordning.
Ägarna har beslutat att verksamheten 2021 ska finansieras enligt nedan.
Almi Jönköping

Moderbolag
kr

Total

11 170 040

Regional ägare
kr

51%

10 732 000

Summa, kr

49%

21 902 040

Denna överenskommelse har upprättats i tre originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.
Stockholm den

2020

Jönköping den

Almi Företagspartner AB

Region Jönköpings län

……………………………….

………………………………….

Britta Burreau
verkställande direktör

Maria Frisk
regionråd

………………………………….
Jane Ydman
regiondirektör

Målstruktur affärsområde Företagspartner
Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i sju (7) målområden med totalt 12 underliggande mål.

• För sju (7) av de tolv (12) målen beslutas målnivåerna av ägarna genom denna anvisning. Dessa mål är markerade
med (Ä).
• För fem (5) av de tolv (12) målen beslutas målnivåerna, efter dialog mellan affärsområde företagspartner och
dotterbolag, inom ramen för koncernens årliga verksamhetsplaneringsprocess. Målnivåerna fastställs slutligen av
bolagets styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Dessa mål är markerade med (S).

Målområde

Mål

Nöjda kunder
2

Q1

Q2

Q3

Q4

(Ä)

-

-

-

X

EBITDA-tillväxt

EBITDA -tillväxten i kundföretagen ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av
den regionala företagsstocken av mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska
kommissionens definition.

(Ä)

-

-

-

X

Andel unika kunder i tidiga skeden

Andel unika kunder i tidiga skeden (uppstarts- och expansionsfaser) ska uppgå till minst 80 procent.

(Ä)

-

X

-

X

Andel kvinnor av unika kunder

Andel kvinnor (den högst rankade företagsledaren) av unika kunder ska vara högre än jämförelsegruppen.
Jämförelsegruppen utgörs av den regionala företagsstocken mikroföretag samt små och medelstora
företag enligt Europeiska kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10
procent per år under den senaste 3-årsperioden.

(Ä)

-

X

-

X

Andel utländsk bakgrund av unika
kunder

Andel utländsk bakgrund av unika kunder ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen
utgörs av den regionala företagsstocken mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska
kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10 procent per år under den
senaste 3-årsperioden.

(Ä)

-

X

-

X

Avkastning lån rullande 36 månader

Avkastning lån rullande 36 månader ska ligga mellan två (2) och fyra (4) procent.

(Ä)

X

X

X

X

Utbetalda lån

Total utbetalning nya lån (kr). Målnivån beslutas efter samråd med affärsområdet och ska bidra till att
koncernens övergripande mål uppnås

(S)

X

X

X

X

Avslutade affärsutvecklingsinsatser

Avslutade affärsutvecklingsinsatser (antal). Målnivån beslutas efter samråd med affärsområdet och ska
bidra till att koncernens övergripande mål uppnås.

(S)

X

X

X

X

Kostnad/insats

Bolaget ska eftersträva en hög produktivitet definierat som kostnad/insats. Målnivån beslutas efter samråd
med affärsområdet och ska bidra till att koncernens övergripande mål uppnås.

(S)

X

X

X

X

Engagemangsindex

Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig själva och
därmed bidra till att Almi når sina mål. Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen
och ska uppgå till minst 85.

(S)

-

-

-

X

God kundkännedom genom KYC i
Almis aktiva affärsrelationer

Bolaget ska ha 100 procent kundkännedom i alla sina aktiva affärsrelationer.

(Ä)

-

X

-

X

NPS Kundföretag

Almis kundföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att rekommendera Almi till andra.
Genom NPS-enkäter (Net Promotor Score) till kundföretag utvärderas om kunderna är nöjda med Almis
insats. NPS ska uppgå till minst 55.

(S)

-

X

-

X

Affärsvolymer

Hållbart
värdeskapande

Rapport styrelse

Nettoomsättningstillväxten i kundföretagen ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen
utgörs av den regionala företagsstocken av mikroföretag samt små och medelstora företag enligt
Europeiska kommissionens definition.

Fokusgrupper

Produktivitet

Måltyp

Nettoomsättningstillväxt
Hållbar tillväxt i
kundföretagen

Avkastning

Målnivå

PROTOKOLL
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Tid:

2020-12-07 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 224
Promemorian: Tydliggörande av
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen
Diarienummer: RJL 2020/2253
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen. Region Jönköpings län
lämnar ett kort yttrande som ställer sig bakom förslagen.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2020-12-01
 Förslag till yttrande daterat 2020-12-15
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

MISSIV
2016-06-30

1(2)

RJL 2020/2253

Regionstyrelsen

Tydliggörande av
yrkeskvalifikationsdirektivets
minimikrav på antal studietimmar för
läkar- och tandläkarexamen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner föreliggande yttrande som svar till Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar
för läkar- och tandläkarexamen. Region Jönköpings län lämnar ett kort yttrande
som ställer sig bakom förslagen.

Information i ärendet
Förändringar föreslås i examensbeskrivningarna för läkarexamen respektive
tandläkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Ändringarna
innebär att det där anges att studenten för examen ska ha fullgjort minst ett visst
antal timmars teoretisk och praktisk utbildning. Syftet är att tydliggöra de
minimikrav som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv
(yrkeskvalifikationsdirektivet).
Regionledningskontoret har genom Futurum berett ärendet. Utbildningarna till
läkarexamen och tandläkarexamen bedöms redan idag uppfylla minimikravet för
antalet studietimmar varför ändringarna inte får någon praktisk betydelse.
Förslaget är därför ett mycket kort yttrande som framhåller att Region Jönköpings
län inte har något att erinra.

Beslutsunderlag



Missiv daterad 2020-12-01
Förslag till yttrande daterat 2020-12-15

MISSIV

2(2)

RJL 2020/2253

Beslut skickas till
Futurum
Utbildningsdepartementet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Staffan Hägg
Verksamhetschef Futurum

YTTRANDE
2020-12-15

1(1)

RJL 2020/2253

Utbildningsdepartementet

Tydliggörande av
yrkeskvalifikationsdirektivets
minimikrav på antal studietimmar för
läkar- och tandläkarexamen
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
promemoria Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

Sammanfattning
Utbildningarna till läkarexamen och tandläkarexamen bedöms redan idag uppfylla
minimikravet för antalet studietimmar och Region Jönköpings län har inget att
erinra mot förslagen i promemorian.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län har inget att erinra emot förslagen i promemorian som
syftar till att genomföra ändringar av examensbeskrivningarna för läkarexamen
och tandläkarexamen i enlighet med styrande EU direktiv.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Jane Ydman
Regiondirektör

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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§ 225
CR labb 3, Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/2405
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna inköp av utrustning till CR labb 3, Länssjukhuset Ryhov
till en maximal kostnad på 4 000 000 kronor.
Sammanfattning
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på
Lantmätargränd i Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt
belastade och är nu i behov av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal
1 2020 och avser totalt 10 labb under en 3-årsperiod.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-18

1(2)

RJL 2020/2405

Regionstyrelsen

Investering till CR labb 3,
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av utrustning till CR labb 3, Länssjukhuset Ryhov till en
maximal kostnad på 4 000 000 kronor.

Sammanfattning
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på Lantmätargränd i
Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt belastade och är nu i behov
av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal 1 2020 och avser totalt 10 labb
under en 3-årsperiod.

Information i ärendet
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på Lantmätargränd i
Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt belastade och är nu i behov
av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal 1 2020 och avser totalt 10 labb
under en 3-årsperiod.
De nya labben är modernare och smidigare än de nuvarande och stråldoserna kan
minskas något, men de medför inga stora förändringar jämfört med idag
beträffande tillgänglighet och patientsäkerhet. Om investeringen inte genomförs
kommer den gamla utrustningen inte kunna användas länge till. Detta får
konsekvenser i form av ökade köer, vilket påverkar patienter och övriga
vårdkedjan negativt.
Verksamhetens bedömning av investeringen:
Investering till CR labb 3, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping RJL 2020/2405
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Ingen påverkan

Ökad patientsäkerhet

Liten påverkan

Förbättrade kliniska resultat

Liten påverkan

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/2405

Mindre obehag för patienten

Ingen påverkan

Mindre tidsåtgång för patienten

Ingen påverkan

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Frigöra resurser genom kortare behandlingstid

Ingen påverkan

Förbättrad metod (högre prestanda)

Liten påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Liten påverkan

Positiva miljökonsekvenser

Liten påverkan

Lärande- och förnyelseperspektiv: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Liten påverkan

Förbättrat arbetssätt

Finansiering
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2021 och
finansiering av investeringen finns i investeringsutrymmet för nya beslut enligt
Budget 2021 med flerårsplan.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18

Beslut skickas till
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsstöd och service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 216-231
Tid:

2020-12-07 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 226
CR labb 4, Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/2406
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna inköp av utrustning till CR labb 4, Länssjukhuset Ryhov
till en maximal kostnad på 4 000 000 kronor.
Sammanfattning
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på
Lantmätargränd i Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt
belastade och är nu i behov av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal
1 2020 och avser totalt 10 labb under en 3-årsperiod.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-18

1(2)

RJL 2020/2406

Regionstyrelsen

Investering till CR labb 4,
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av utrustning till CR labb 4, Länssjukhuset Ryhov till en
maximal kostnad på 4 000 000 kronor.

Sammanfattning
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på Lantmätargränd i
Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt belastade och är nu i behov
av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal 1 2020 och avser totalt 10 labb
under en 3-årsperiod.

Information i ärendet
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på Lantmätargränd i
Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt belastade och är nu i behov
av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal 1 2020 och avser totalt 10 labb
under en 3-årsperiod.
De nya labben är modernare och smidigare än de nuvarande och stråldoserna kan
minskas något, men de medför inga stora förändringar jämfört med idag
beträffande tillgänglighet och patientsäkerhet. Om investeringen inte genomförs
kommer den gamla utrustningen inte kunna användas länge till. Detta får
konsekvenser i form av ökade köer, vilket påverkar patienter och övriga
vårdkedjan negativt.
Verksamhetens bedömning av investeringen:
Investering till CR labb 4, Länssjukhuset Ryhov
Jönköping RJL 2020/2406
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Ingen påverkan

Ökad patientsäkerhet

Liten påverkan

Förbättrade kliniska resultat

Liten påverkan

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/2406

Mindre obehag för patienten

Ingen påverkan

Mindre tidsåtgång för patienten

Ingen påverkan

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Frigöra resurser genom kortare behandlingstid

Ingen påverkan

Förbättrad metod (högre prestanda)

Liten påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Liten påverkan

Positiva miljökonsekvenser

Liten påverkan

Lärande- och förnyelseperspektiv: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Liten påverkan

Förbättrat arbetssätt

Finansiering
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2021 och
finansiering av investeringen finns i investeringsutrymmet för nya beslut enligt
Budget 2021 med flerårsplan.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18

Beslut skickas till
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret Ekonomi
Verksamhetsstöd och service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 216-231
Tid:

2020-12-07 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 227
CR labb, Lantmätargränd Jönköping
Diarienummer: RJL 2020/2407
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna inköp av utrustning till CR labb på Lantmätargränd i
Jönköping till en maximal kostnad på 4 000 000 kronor.
Sammanfattning
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på
Lantmätargränd i Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt
belastade och är nu i behov av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal
1 2020 och avser totalt 10 labb under en 3-årsperiod.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-18

1(2)

RJL 2020/2407

Regionstyrelsen

Investering till CR labb på
Lantmätargränd i Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av utrustning till CR labb på Lantmätargränd i
Jönköping till en maximal kostnad på 4 000 000 kronor.

Sammanfattning
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på Lantmätargränd i
Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt belastade och är nu i behov
av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal 1 2020 och avser totalt 10 labb
under en 3-årsperiod.

Information i ärendet
Återinvesteringen avser ett av fyra skelettlabb på Ryhov och på Lantmätargränd i
Jönköping. De färdigavskrivna skelettlabben är hårt belastade och är nu i behov
av utbyte. Länsupphandling är påbörjad kvartal 1 2020 och avser totalt 10 labb
under en 3-årsperiod.
De nya labben är modernare och smidigare än de nuvarande och stråldoserna kan
minskas något, men de medför inga stora förändringar jämfört med idag
beträffande tillgänglighet och patientsäkerhet. Om investeringen inte genomförs
kommer den gamla utrustningen inte kunna användas länge till. Detta får
konsekvenser i form av ökade köer, vilket påverkar patienter och övriga
vårdkedjan negativt.
Verksamhetens bedömning av investeringen:
Investering till CR labb på Lantmätargränd i
Jönköping RJL 2020/2407
Ur ett medborgar- och kundperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Ökad tillgänglighet

Ingen påverkan

Ökad patientsäkerhet

Liten påverkan

Förbättrade kliniska resultat

Liten påverkan

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/2407

Mindre obehag för patienten

Ingen påverkan

Mindre tidsåtgång för patienten

Ingen påverkan

Ur ett process- och produktionsperspektiv bidrar investeringen
med: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Frigöra resurser genom kortare behandlingstid

Ingen påverkan

Förbättrad metod (högre prestanda)

Liten påverkan

Förbättrad arbetsmiljö

Liten påverkan

Positiva miljökonsekvenser

Liten påverkan

Lärande- och förnyelseperspektiv: (Ingen påverkan/liten påverkan/stor påverkan)
Liten påverkan

Förbättrat arbetssätt

Finansiering
Investeringen ingår i de specificerade investeringar som prioriterats för 2021 och
finansiering av investeringen finns i investeringsutrymmet för nya beslut enligt
Budget 2021 med flerårsplan.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18

Beslut skickas till
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsstöd och service
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 216-231
Tid:

2020-12-07 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 229
Tillägg till hyresavtal avseende Mullsjö vårdcentral
Diarienummer: RJL 2020/2562
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tillägg till nuvarande hyresavtal mellan
Mullsjö kommun och Region Jönköpings län angående vårdcentral i
Mullsjö att gälla från 2020-01-01.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr vårdcentral och folktandvård på Kyrkvägen i
Mullsjö kommun. Under 2019 kunde Mullsjö kommun och Region
Jönköpings län konstatera att vårdcentralens del av lokalen inte är i brukbart
skick. Mullsjö kommun har anpassat tillfälliga lokaler i en paviljong och
tills nya lokaler är fastställda tecknas ett tilläggsavtal.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26
 Tilläggsavtal mellan Mullsjö kommun och Region Jönköpings län.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-26

1(2)

RJL 2020/2562

Regionstyrelsen

Tillägg till hyresavtal avseende Mullsjö
vårdcentral
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tillägg till nuvarande hyresavtal mellan Mullsjö
kommun och Region Jönköpings län angående vårdcentral i Mullsjö att
gälla från 2020-01-01.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr vårdcentral och folktandvård på Kyrkvägen i Mullsjö
kommun. Under 2019 kunde Mullsjö kommun och Region Jönköpings län
konstatera att vårdcentralens del av lokalen inte är i brukbart skick. Mullsjö
kommun har anpassat tillfälliga lokaler i en paviljong och tills nya lokaler är
fastställda tecknas ett tilläggsavtal.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan år 2005 en vårdcentral och folktandvård på
Kyrkvägen i Mullsjö kommun. Ytan uppgår totalt till ca 2815 kvadratmeter.
Under 2019 kunde Mullsjö kommun och Region Jönköpings län konstatera att
vårdcentralens del av lokalen inte är i brukbart skick. Samma år evakuerades
vårdcentralen till paviljonger på Gunnarsbovägen. Anledningen till evakueringen
är att lokalerna på Kyrkvägen hade fukt och mögelskador.
Parterna har sedan evakueringen varit överens om att Region Jönköpings län
fortsättningsvis betalar samma hyra. Mullsjö kommun har i gengäld anpassat
paviljongerna och byggt ut dem för att vårdverksamhet ska kunna bedrivas.
En återflytt till Kyrkvägen var planerad inom 18-24 månader. En utredning av
lokalerna på Kyrkvägen visade dock att en återflytt inte skulle vara möjlig. De
nödvändiga åtgärderna skulle innebära att majoriteten av dagsljus skulle försvinna
från lokalerna.
Parterna har under 2020 sammanträtt och fört en dialog om ny plats för
vårdcentral och nytt hyresavtal. En ny plats är inte fastställd än men parterna är
överens om att teckna ett tilläggsavtal för paviljongerna på Gunnarsbovägen.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/2562

Bifogat tilläggsavtal innebär att Mullsjö kommun reducerar hyran med ca 505 000
kr/år från 2020-01-01. Anledningen till reduceringen är att paviljongerna är
mindre och ej anpassade för vård.
Tilläggsavtalet följer samma avtalstid som huvudavtalet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26
Tilläggsavtal mellan Mullsjö kommun och Region Jönköpings län.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfastigheter
Vårdcentralerna Bra Liv - stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

1(2)
Tjänsteanteckning
Datum

2020-10-28

Region Jönköpings län

Tilläggsavtal
Tilläggsavtal till Hyreskontrakt mellan Region Jönköpings län och Mullsjö kommun
daterat 2006-05-22 respektive 2006-05-12.
From 2020-01-01 minskas Regionens lokaler i Mullsjö kommuns byggnad Gunnarsbo 1:96
med 1360kvm. Vårdcentralen har därmed en minskad grundhyra med totalt 1.372.250kr/år
From 2020-01-01 disponerar Regionen tillfälligt upplåtna lokaler för Vårdcentral om totalt
869kvm på Gunnarsbovägen 35, benämnt Gunnarsbo 1:2. Vårdcentralen har därmed en
tilläggshyra med totalt 867.262kr/år.
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PROTOKOLL

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 216-231
Tid:

2020-12-07 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 230
Tilläggsavtal Familjecentral Väster
Diarienummer: RJL 2020/2563
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tillägg till nuvarande hyresavtal mellan
Fastigheten Vätterbrisen AB och Region Jönköpings län gällande
familjecentral Väster i Jönköping att gälla från 2021-01-01.
Sammanfattning
Region Jönköpings Län hyr en lokal i Jönköping av Fastighetsbolaget
Fastigheten Vätterbrisen AB där Regionen tillsammans med Jönköpings
kommun bedriver familjecentral. Ett tilläggsavtal tecknas för att anpassa
lokalen för patienter med rörelsehinder.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-11-26
 Tilläggsavtal mellan Fastigheten Vätterbrisen AB och Region
Jönköpings län.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-26
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RJL 2020/2563

Regionstyrelsen

Tilläggsavtal Familjecentral Väster
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tillägg till nuvarande hyresavtal mellan
Fastigheten Vätterbrisen AB och Region Jönköpings län gällande
familjecentral Väster i Jönköping att gälla från 2021-01-01.

Sammanfattning
Region Jönköpings Län hyr en lokal i Jönköping av Fastighetsbolaget Fastigheten
Vätterbrisen AB där Regionen tillsammans med Jönköpings kommun bedriver
familjecentral. Ett tilläggsavtal tecknas för att anpassa lokalen för patienter med
rörelsehinder.

Information i ärendet
Region Jönköpings Län hyr sedan år 2007 en lokal på Västra Storgatan i centrala
Jönköping av Fastighetsbolaget Fastigheten Vätterbrisen AB (Tosito) om ca 1200
kvm där Regionen tillsammans med Jönköpings kommun bedriver familjecentral.
April 2019 förhandlade Regionfastigheter om hyresavtalet. Hyran sänktes med ca
7 procent per år. Under 2020 har kritik riktats mot familjecentralens trapplift, som
inte är anpassad för patienter med rörelsehinder.
Bifogat tilläggsavtal innebär att fastighetsägaren sätter in en ändamålsenlig
trapplift och genomför en mindre ombyggnad i entrén. Kostnaden uppgår till 269
950 kronor och fördelas ut på den återstående avtalstiden som är 66 månader. Det
innebär en ökad hyra med 4 090 kr per månad. Det nya tilläggsavtalet löper 202101-01 till 2026-06-30.
Familjecentralen (BHV, KHV och Jönköpings kommun) har godkänt avtalet och
är informerade om förändringen. Jönköpings kommun kommer att debiteras sin
del av tilläggsavtalet genom separat hyresavtal.
Tilläggsavtalet följer samma avtalstid som huvudavtalet.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/2563

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2020-11-26
Tilläggsavtal mellan Fastigheten Vätterbrisen AB och Region Jönköpings
län.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfastigheter
Vårdcentralerna Bra Liv - stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

Tillägg nr 4 till hyreskontrakt 907-406 / 15983.000.0606 tecknat
mellan Fastigheten Vätterbrisen AB och Region Jönköpings Län.

Hyresvärd:

Fastigheten Vätterbrisen AB
Organisationsnummer 556209-4481

Hyresgäst:

Region Jönköpings Län
Organisationsnummer 232100-0057

Kontrakt nr:

907-406 / 15983.000.0606

Tillägg:

Enligt överenskommelse nedan;



Hyresvärden ombesörjer att det monteras en ny trapphiss i
entréplanet mot Västra Storgatan 10C
Totala kostnaden för detta uppgår till 269 950kr ex moms vilket
fördelas ut på resterande avtalstid, 66 månader med start 2021-0101, vilket ger en ökning av hyran med 4090kr per månad.

Tid:

Hyrestillägget gäller from 2021-01-01 tom 2026-06-30

Övriga villkor:

Övriga villkor enligt hyreskontrakt 907-406 / 15983.000.0606 samt
tilläggsavtal 2.

Detta tillägg har upprättas i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Jönköping 2020Fastigheten Vätterbrisen AB

Jönköping 2020Region Jönköpings län

……………………………………………………
Tommy Fritz

…………………………………………………………..
Maria Frisk

…………………………………………………………..
Jane Ydman
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 216-231
Tid:
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Digitalt sammanträde

§ 231
Hyresavtal Öxnehaga vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2020/2564
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande hyresavtalen mellan Bostads AB Vätterhem
och Region Jönköpings län gällande vårdcentral, folktandvård och
familjecentral på Öxnehaga i Jönköping att gälla från 2021-01-01.
Sammanfattning
Region Jönköpings Län hyr lokaler på Öxnehaga av Bostads AB Vätterhem.
Regionfastigheter anser att hyresavtalet behöver förnyas och förtydligas.
Det nuvarande hyresavtalet avser tre olika verksamheter, vårdcentral,
folktandvård och familjecentral. Hyresavtal tecknas för varje verksamhet
med en modern gränsdragningslista.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-11-26
 Hyresavtal mellan Bostads AB Vätterhem och Region Jönköpings
län.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-26
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RJL 2020/2564

Regionstyrelsen

Hyresavtal Öxnehaga vårdcentrum
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande hyresavtalen mellan Bostads AB Vätterhem och
Region Jönköpings län gällande vårdcentral, folktandvård och
familjecentral på Öxnehaga i Jönköping att gälla från 2021-01-01.

Sammanfattning
Region Jönköpings Län hyr lokaler på Öxnehaga av Bostads AB Vätterhem.
Regionfastigheter anser att hyresavtalet behöver förnyas och förtydligas. Det
nuvarande hyresavtalet avser tre olika verksamheter, vårdcentral, folktandvård
och familjecentral. Hyresavtal tecknas för varje verksamhet med en modern
gränsdragningslista.

Information i ärendet
Region Jönköpings Län hyr sedan 1980-talet lokaler på Öxnehaga av Bostads AB
Vätterhem. Regionfastigheter anser att hyresavtalet behöver förnyas och
förtydligas. Det nuvarande hyresavtalet avser tre olika verksamheter, vårdcentral,
folktandvård och familjecentral.
Hyresavtalen som presenteras är en uppdelning, varje verksamhet får ett eget
hyresavtal med en modern gränsdragningslista.
Avtalstiden är tio år.
Region Jönköpings län kommer att spara 1 119 161 kr över den nya avtalstiden,
utöver en uppfräschning av lokalerna. Det motsvarar ca 4 procent i hyressänkning.
Bifogade hyresavtal ersätter befintligt hyresavtal samt sex av nio tilläggsavtal.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2020-11-26
Hyresavtal mellan Bostads AB Vätterhem och Region Jönköpings län.

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2020/2564

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionfastigheter
Vårdcentralerna Bra Liv - stab
Folktandvården - stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Maria Berghem
Ekonomidirektör

