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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 59-74 

Tid: 2016-05-10, kl 13:00-16:00    

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Malin Wengholm (M), ordförande  

Maria Frisk (KD), ordförande § 74 

Carina Ödebrink (S)  

Rune Backlund (C) 

Malin Olsson (M) 

Jimmy Henriksson (L) 

Martin Hytting (M), ordförande § 69 

Maria Frisk (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), tjänstgör § 69 för Rune Backlund  

och § 74 för Malin Olsson 

Britt Johansson (M), tjänstgör § 69 och § 74 för  

Malin Wengholm 

Mari Lindahl (L), tjänstgör §§ 65-67 samt § 69 för  

Maria Frisk  

Jonas Nilsson (S), tjänstgör § 69 för Carina Ödebrink 

Ann-Kristin Göransson (S), tjänstgör § 69 för Marcus Eskdahl 

Kajsa Carlsson (MP), tjänstgör § 69 för Malin Olsson  

Monica Li (V) 

Anders Gustafsson (SD) 

 

 Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör   

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Anders Liif, personaldirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

  

§ 59 Val av protokolljusterare  

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Malin Olsson. 
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§ 60 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande 

tillägg:  

 Redovisning avseende PM om nyttor med IT -  

Carina Ödebrink 

 Laddstolpar för el – Annica Nordqvist  

 Kontantbetalning – Kajsa Carlsson 

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

handlingarna. 

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

Handling och beslut avseende utlämnande av allmän handling 

redovisas. 

§ 63 Information  
Regiondirektör informerar om följande:  

 Internationell kvalitetskonferens i Göteborg – den mest 

besökta kvalitetskonferensen och uppskattat besök av 150 

deltagare i Jönköping.  

 Guldskapellen 2016 – 8 av 41 bidrag från Region Jönköpings 

län 

 Medel för flyktingarbete, övergripande redovisning om 

aktuellt läge – Sammanställning av beslut redovisas vid 

kommande styrelse som ett informationsärende. 

 

Information av ekonomidirektör om: 

 Budgetarbetet och budgetförutsättningar efter nya 

skatteunderlagsprognoser, Regionens andel av regeringens 

avisering om 10 miljarder till välfärden 

 Månadsrapport – övergripande redovisning samt styrelsens 

egna mätetal/parametrar 

 

Information av personaldirektör om: 

 Medarbetarfrågor – sjukfrånvaro/ohälsa, kompetensförsörjning 

– vidtagna åtgärder för respektive område.  
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 Inför sommaren 2016 

 

Vid informationen kring budgetprocess lämnas synpunkter av Carina 

Ödebrink och Mikael Ekvall kring upplägg.  

Fråga från Marcus Eskdahl avseende medarbetare. Redovisning görs i 

kommande delårsrapport.  

 

Samtliga pp-presentationer lämnas till styrelsen.  

§ 64 Motion: Divestera ur fossilindustrin 
Diarienummer: RJL 2015/1790 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad  

Reservationer  

Annica Nordqvist reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande och vill till protokollet göra följande anteckning under 

stycket etisk hänsyn: Investeringar som inte är miljömässigt hållbara, 

exempelvis i fossilindustrin, skall exkluderas.  

  

Sammanfattning  
I motion från Kajsa Carlsson, Erik Hugander, Sibylla Jämting samt 

Annica Nordqvist Miljöpartiet föreslås att Regionen  

 

 genast antar ett tillägg i finanspolicyn om att de medel 

regionen ansvarar för ej får investeras i världens 200 största 

kol-, olje- och gasbolag. 

 utarbetar en plan för hur befintliga innehav inom dessa kol-, 

olje- och gasbolag ska avyttras inom en treårsperiod. 

 

I Regionens befintliga värdepappersportfölj finns idag inga 

placeringar som avser världens 300 största kol- olje- och gasbolag. 

De bolag inom energisektorn so ingår i värdepappersportföljen 

arbetare med bland annat förnyelsebar energi så som exempelvis 

Vattenfall.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-04-25 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-22 

  

 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Annica Nordqvist yrkar bifall till motion med instämmande av Carina 

Ödebrink och Mikael Ekvall.  

 

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionstyrelsen beslutat enligt föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 65 Motion – Rehabilitering för framtiden i Jönköpings 
län 
Diarienummer: LJ 2014/924 
 
Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Motionen är besvarad 

  

Sammanfattning 
I motion från Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson 

föreslås att den kartläggning som genomförts av 

rehabiliteringsresurserna kompletteras med en genomgång av dessa 

resurser i övriga landsting och regioner för en jämförelse med 

resurserna i Region Jönköpings län. Att uppdraget fördjupas till att 

även omfatta följsamheten till nationella riktlinjer och till 

evidensbaserade metoder samt att i fortsatt arbete även redovisa 

jämställdhetsanalyser. Motionen har behandlats av Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård som föreslår att motionen är besvarad. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från nämnden 2016-04-26 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 

 Protokollsutdrag från presidiet 2016-04-06 



 

PROTOKOLL 5(14) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 59-74 

Tid: 2016-05-10, kl 13:00-16:00    

 

 

 Sign 

 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall bifaller föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§ 66 Regionförstoring – angelägna områden  
Diarienummer: RJL 2016/1478 

 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar  

 Överlämna skrivelsen till Indelningskommittén. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har tidigare tillsammans med länets 

kommuner lämnat ett positionsdokument till Indelningskommittén 

angående regionförstoring. I mars 2016 presenterade 

Indelningskommittén ett förslag om att Region Jönköpings län ska 

bilda region med Region Östergötland, Region Kronoberg samt 

Landstinget i Kalmar.  

 

En skrivelse till Indelningskommittén har tagits fram tillsammans 

med länets kommuner angående överföring av ansvar från staten, 

styrkor och prioriterade områden i nuvarande region, vikten av statlig 

närvaro samt finansiella frågor att beakta i Indelningskommittén 

fortsatta arbete. Med utgångspunkt i dagens kunskap och underlag ser vi 

det inte realistiskt med start av ny region 2019. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse till Indelningskommittén daterad 2016-05-0 

 

Beslutet skickas till  

Indelningskommittén 

Regionledningskontoret – regiondirektör  
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§ 67 Ägardirektiv Bostadsbyggen  
Diarienummer: RJL 2016/1159 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 Fastställa föreliggande ägardirektiv för Bostadsbyggen 

i Jönköpings AB. 

 

Sammanfattning  

Bostadsbyggen i Jönköping AB är ett bolag som till hälften ägs av 

Regionen och till hälften av Riksbyggen ekonomisk förening. Enligt 

kommunallagen har regionstyrelsen uppsiktsplikt över kommunala 

bolag.  

I förslag till ägardirektiv utvecklas bland annat ändamålet för 

bolagets verksamhet med beaktande av de avvägningar kring den 

kommunala kompetensen som får göras i ett icke helägt kommunalt 

bolag.  

  

Beslutsunderlag  

    Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-04-25 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink vill till protokollet lämna följande anteckning från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet som godkänns av styrelsen. 

Biläggs ägardirektiven inför kommande ägardialog:  

I den fortsatta ägardialogen ser vi det som angeläget att det 

gemensamt ägda bolaget, Bostadsbyggen AB, har en tydlig ambition 

och inriktning av fler gemensamma projekt för att möta behov av fler 

bostäder, exempelvis studentbostäder men också bostäder för 

marknaden.  

 

Förslag från Carina Ödebrink och Martin Hytting kring 

representation vid ägarsamråd i Regionens bolag. Behandlas av  

arbetsutskottet vid kommande sammanträde.  
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Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§ 68 Ökad support- och underhållskostnad för Cosmic 
Diarienummer: RJL 2016/1283 

  

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 För 2016 bevilja tilläggsanslag med 15,8 miljoner kronor för 

vårdsystemet Cosmic. Finansiering sker genom att budgeterat 

överskott minskas.  

Sammanfattning  

Avtalet för underhåll och support för regionens primära 

vårdinformationssystem Cosmic löper ut och en ny avtalsperiod på 

fem år (2016-2020) kommer att fastställas under våren 2016. 

För regionens del blir den nya kostnaden för Cosmic år 2016 15,8 

mkr högre än tidigare, totalt ca 32,5 mkr. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 016-04-25 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-08 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 69 Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 
inom Region Jönköpings län  
Diarienummer: RJL 2016/1451 

 

Beslut   

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Godkänna och fastställa föreslagna revideringar i 

”Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings 

län” 

Följande ledamöter har inte deltagit i beslutet p g a jäv: Malin 

Wengholm, Maria Frisk, Rune Backlund, Malin Olsson, Carina 

Ödebrink och Marcus Eskdahl.  

Vid behandlingen och i beslut av ärendet utser styrelsen Martin 

Hytting till att tjänstgöra som ordförande. 
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Reservationer  

Samuel Godrén reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

 

Sammanfattning  

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län 

antogs av fullmäktige under hösten 2014 inför ny mandatperiod 

2014-2018. Parlamentariska nämnden har gjort en översyn av 

regelverket och föreslår fullmäktige anta förslag till 

revideringar/justeringar som föreslås nedan.  

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från parlamentariska nämnden inklusive 

protokollsutdrag daterat 2016-04-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Samuel Godrén yrkar på att ordet ”åläggs” under stycket förmånsbilar 

byts mot ordet ”erbjuds”. I yrkandet instämmer Mikael Ekvall.  

Martin Hytting yrkar avslag på Samuel Godréns yrkande. 

 

Förslag från Carina Ödebrink, Mikael Ekvall samt Rune Backlund att  

parlamentariska nämnden får ett uppdrag att inför kommande 

mandatperiod göra en översyn av dessa frågor. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Samuel 

Godréns yrkande och finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande 

förslag.  

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Samuel 

Godréns yrkande (NEJ) 

 

För JA röstar följande ledamöter: Jimmy Henriksson, Martin Hytting, 

Anna-Karin Yngvesson, Mari Lindahl, Jonas Nilsson, Kajsa 

Carlsson, Lilian Sjöberg-Wärn, Ann-Kristine Göransson, Jeanette 

Söderström, Bo Kärreskog, Rachel De Basso och Annica Nordqvist  

 

För NEJ röstar följande ledamöter: Samuel Godrén och Mikael 
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Ekvall. 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag och avslår Samuel Godréns 

yrkande. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§ 70 Utgiftsram 2016 för politisk verksamhet 
Diarienummer: RJL 2016/826 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar att 

 Ramen för politisk verksamhet uppräknas med  

2 170 000 kronor med fördelning på regionstyrelse och 

nämnder enligt redovisad tabell, 

 Finansiering sker ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda 

utgifter 

 

Sammanfattning  

Regionledningskontoret redovisar förslag till revidering av 

utgiftsramen för den politiska organisationen. 

 

Förslaget innebär en revidering av ramen för beslut som inte beaktats 

i den budget som fastställts för 2015 och som legat till grund för 2016 

års utgiftsram. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-04-25 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-16 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink bifaller dagens förslag men att detta bör tas med i 

budgetarbetet. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi, kansli  
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§ 71 Granskning av finansverksamheten 
Diarienummer: RJL 2016/693 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 

Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse till regionens revisorer som 

svar på revisorernas granskningsrapport 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-03-

09 sin granskning av finansverksamheten.  

 

Revisorernas övergripande bedömning utifrån granskningen är att 

finansverksamheten i allt väsentligt fungerar på ett tillfredsställande 

sätt. 

 

För att ytterligare stärka den interna kontrollen ger revisorerna 

regionstyrelsen ett antal rekommendationer. 

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som planeras 

med hänsyn till rekommendationen som revisorerna redovisar. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-04-25 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-16 

 

Beslutet skickas till  
Regionens revisorer 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

§ 72 Nya lokaler för bröstmottagningen Ryhov 
Diarienummer: RJL 2016/1669 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 

 Godkänna en utökad investeringsutgift på 600 000 kronor till 

maximal investeringsutgift på 6 700 000 kronor för nya 

lokaler för bröstmottagning på Ryhov. 
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Sammanfattning  

Investeringsutgiften för nya lokaler för bröstmottagningen på Ryhov 

är efter anbudsutvärdering beräknad till 6 700 000 kronor. 

Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-09-15 om en 

investeringsutgift på maximalt 6 100 000 kronor. De ökade 

kostnaderna beror på högre priser i anbud till följd av förändrad 

konjunktur sedan kostnadsbedömningen gjordes 2015-07-01. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-19 

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 73 Bussdepå i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2016/969 

 

Beslut  

Regionstyrelsen beslutar 

 Uppdra åt regionledningskontoret att ta fram förslag till 

förvärv av mark som på ett kostnadseffektivt sätt tillgodoser 

Länstrafikens utökade behov av bussdepå. 

 

 Beakta framförd synpunkt kring att facklig organisation  

involveras i det kommande arbetet . 

Sammanfattning  

Mot bakgrund av en kraftig resandeökning av stadstrafiken i 

Jönköping finns behov av en större bussdepå.  Detta behov bedöms 

inte kunna tillgodoses i anslutning till befintlig depå som hyrs av 

privat fastighetsägare.  

 

En förstudie har genomförts som beskriver omfattning och 

utformning av en bussdepå i egen regi som tillgodoser förväntat 

behov. I den fortsatta beredningen ska prövas om det är 

kostnadseffektivt att tillgodose behov med två lokaliseringar. 

 

Inför den upphandling av trafikentreprenör som görs 2017 och som 

ska gälla från juni 2019 bör det utökade behovet av bussdepå vara 

löst så att det blir en given förutsättning i upphandlingen. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-04-25 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid sammanträdet föreslår Carina Ödebrink att fackliga 

organisationer, t ex Kommunals transportsektion, ska involveras i 

arbetet.  

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 74 Valärenden  
Diarienummer: RJL 2016/1480 

 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med följande 

 

1. Till ny ordförande i regionsstyrelsens arbetsutskott utses: 

Malin Wengholm t o m 2018-12-31 

 

2. Till styrelseledamot i Regionsamverkan Sydsverige utses:  

Malin Wengholm t o m 2018-12-31 

 

3. Till ordförande i Kommunalt forum utses:  

Malin Wengholm t o m 2018-12-31 

 

4. Till ledamot i styrgrupp för Brysselkontoret utses: 

Malin Wengholm t o m 2018-12-31 

 

5. Till ersättare i Internationella Högskolans donationsstiftelse 

utses: Malin Wengholm t o m 2018-12-31 

 

6. Till ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott utses:  

Malin Olsson t o m 2018-12-31 

 

7. Till ledamot i Kommunalt forum utses: Malin Olsson  

t o m 2018-12-31 

 

8. Till ledamot i Kreditgarantiföreningen utses:  

Malin Olsson t o m 2018-12-31 
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9. Till ledamot i utskotten regional utveckling och kultur inom 

Regionsamverkan Sydsverige utskott utses Malin Olsson  

t o m 2018-12-31 

 

10. Till styrelseledamot i Science Park utses: 

Malin Olsson t o m 2018-12-31 

 

Vid ärendet behandling överlämnar Malin Wengholm 

ordförandeklubban till Maria Frisk. Malin Wengholm och Malin 

Olsson deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Sammanfattning  

Val förrättas vid dagens sammanträde som en följd av Håkan 

Janssons avsägelse och i förenlighet med de val som förrättades vid 

regionfullmäktige 2016-04-19.  

 

Beslutsunderlag  

 Förslag till val daterat 2016-05-01 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda – Malin Wengholm och Malin Olsson  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 75 Redovisning avseende PM om nyttor med IT 
Carina Ödebrink efterlyser återkoppling kring ekonomiska nyttor och 

eventuella besparingar. Föreslår att en återkoppling kan genomföras i 

samband med budgetarbetet.  

 

Malin Wengholm och Maria Frisk instämmer i förslaget.  

§ 76 Laddstolpar för el 
Fråga från Annica Nordqvist kring arbetet med etablering av 

laddstolpar.  

 

Regiondirektör återkopplar att arbetet är under planering. 

§ 77 Kontantbetalning 
Kajsa Carlsson önskar en återkoppling till kommande sammanträde 

var någonstans man som patient kan betala kontant för ett besök i 

vården.   
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande §§ 59-68, 

§§ 70-73 

Maria Frisk 

Ordförande § 74 

Martin Hytting   

Ordförande § 69 

Malin Olsson  

Justerare  

  

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist  

 


