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PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 178-191 

Tid: 2015-11-17, kl 13:00-16:00 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:   

Håkan Jansson (M), ordförande  

Mattias Ingesson (KD) ersätter Maria Frisk  

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Malin Olsson (M) ersätter Malin Wengholm, §§ 178-187 

Britt Johansson (M) ersätter Malin Wengholm, §§ 188-191 

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) 

 

Ersättare:  

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Britt Johansson (M) §§ 178-187 

Monica Li (V) 

Ann-Kristin Göransson (S) 

Jonas Nilsson (S) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

 Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör   

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

Susanne Monie Magnusson, jurist, §§ 178-186 

 

Marita Sandqvist, Folkhälsa sjukvård, §§ 178-183 

Tomas Wibble, Folkhälsa sjukvård, §§ 178-183 

Johanna Sjöström, Regional utveckling, §§ 178-183 
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§ 178 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och informerar tillsammans 

med Annica Nordqvist om att det vid dagens sammanträde deltar 

skrivtolkar.  

§ 179 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Rachel De Basso.  

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

följande justering:  

 Ärende 1, Internationell policy utgår 

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

handlingarna. 

§ 182 Anmälan av informationshandlingar  
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna 

§ 183 Information om flyktingmottagande 
Information av Marita Sandqvist och Tomas Wibble kring 

Regionens åtagande i flyktingmottagandet. 

 

Information av regional utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts samt 

Johanna Sjöström, regional utveckling om projekt med inriktning på 

flyktingmottagande, kompetensförsörjning och integration.  

§ 184 Uppdrag till regionledningskontoret 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Att ge regionledningskontoret i uppdrag att återkomma med 

en handlingsplan kring hur Regionen använder de tillfälligt 

erhållna ekonomiska ersättningarna, 59 miljoner kronor, från 

regeringen för att arbeta med flyktingmottagandet.  

 

Sammanfattning 

Med anledning av den svåra flyktingsituationen har regeringen 

beslutat att ge ekonomisk ersättning till Regionen på 59 miljoner 

kronor i syfte att kunna hantera och underlätta situationen.  
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - regiondirektören 

§ 185 Aktuell information   
Regiondirektören informerar om: 

 Uppgradering av Cosmic 

 Lokaler för IT-centrum stängda p g a arbetsmiljöproblem 

 Besök av folkhälsoministern för dialog och diskussion 

 Arbete med förvaltningsbudget fördelat på 

verksamhetsområden 

§ 186 Månadsrapport  
Genomgång av regiondirektör och ekonomidirektör. 

§ 187 Reglementen och arbetsordning – information 
Genomgång i ärendet av regiondirektör kring de förslag till 

reglementen för styrelse och nämnder som tagits fram. På uppdrag 

redovisar nu regionledningskontoret reglementen där nämnderna har 

budget- och verksamhetsansvar med åtföljande konsekvens på 

regionstyrelsens uppdrag.  

 

Information kommer att ges till länets kommuner kring de ändringar 

som genomförts i reglementen för styrelse, nämnder, parlamentarisk 

nämnd och patientnämnd samt gemensam arbetsordning. 

 

Carina Ödebrink instämmer i stort i de förslag som nu tagits fram, i 

detta instämmer även Mattias Ingesson.  

Rune Backlund och Martin Hytting anmäler att man har en annan 

uppfattning i frågan.  

 

Jimmy Henriksson vill anmäla att Folkpartiet tycker att ärendet 

borde haft en längre beredningstid, för att kunna belysa eventuella 

konsekvenser.   

 

Ärendet behandlas på ett extra sammanträde med arbetsutskottet den 

17 november därefter för beslut till regionstyrelsen och 

regionfullmäktige den 24 november. 
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§ 188 

RJL2015

/2145 

Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 

 Godkänna redovisningen över icke slutbehandlade motioner.  

 

Sammanfattning  

Regionstyrelsen redovisar två gånger per år vilka inkomna motioner 

som inte har slutbehandlats. Redovisning enligt bilaga. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott daterat 

2015-11-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-26 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige   

§ 189 

RJL2015

/1294 

Yttrande över betänkande: Myndighetsdatalag –  
SOU 2015:39 
Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 att godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Justitiedepartementet.   

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över betänkandet myndighetsdatalag.  
 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott daterat  

2015-11-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 

 

Beslutet skickas till  

Justitiedepartementet 

Regionledningskontoret – kansli  

 

 

 



 

PROTOKOLL 5(6) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 178-191 

Tid: 2015-11-17, kl 13:00-16:00 

 

 

 Sign 

 

§ 190 

RJL2015

/2038 

Principer för projekt beslut  
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Att ärendet återremitteras 

Sammanfattning 

Regionledningskontoret har tagit fram ett förslag på principer för 

projektbeslut för att underlätta handläggningen av besluten. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott daterat 

2015-11-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-26 

 

Förslag på sammanträdet 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret  

§ 191 

RJL2015

/1929 

Regionsamverkan Sydsverige – ledamöter till 
utskott 
Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Utse ytterligare en ledamot till styrelsen: 

Carina Ödebrink, ersättare Marcus Eskdahl  

 Utse följande ledamöter till utskotten: 

Regional utveckling – Malin Wengholm, ersättare  

Torbjörn Eriksson 

Infrastruktur – Rune Backlund, ersättare Per Hansson  

Kollektivtrafik – Rune Backlund, ersättare Per Hansson 

Kultur – Malin Wengholm, ersättare Torbjörn Eriksson  

Hälso- och sjukvård – Maria Frisk, ersättare  

Helena Stålhammar 

 

Sammanfattning  

Regionen är sedan hösten 2015 medlem i föreningen 

Regionsamverkan Sydsverige där bland annat 6 landsting/regioner 

ingår.  
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Val har tidigare förrättats till styrelsen och vid dagens sammanträde 

val av ytterligare en ledamot till styrelsen samt val av de ledamöter 

som ska ingå i de olika arbetsutskotten.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott daterat 

2015-11-02 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

Berörda  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

  

Rachel De Basso 

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 


