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PROTOKOLL 1(22) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Malin Wengholm (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Rachel De Basso (S) 

Rune Backlund (C) 

Jimmy Ekström (L)  

Malin Olsson (M)  

Bertil Nilsson (M)  

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V)  

Marcus Eskdahl (S)  

Jeanette Söderström (S)  

Jonas Nilsson (S) 

Ann-Kristin Göransson (S) 

Sibylla Jämting (MP)  

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Britt Johansson (M) 

Irene Oskarsson (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Per Svenberg (S) 

Anders Gustafsson (SD) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör  

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, §§183-209 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§179-183 

Kristina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 184-209 

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör 

Malin Samuelsson, praktikant, §§179-183 

  

§179 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens 

sammanträde. 
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§180 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Kristin 

Göransson. 

§181 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag där 

Rachel De Basso önskar information om SMOT, enskild händelse 

samt vilket ansvar ANA-nämnden har för arbetsmiljön.  

 

Bertil Nilsson önskar återkoppling kring om regionen har några 

personalrekryterande aktiviteter i och med att Sahlgrenska säger 

upp medarbetare. 

 

Regionstyrelsen medger även att Malin Samuelsson deltar under  

§§ 179-183. 

§182 Föredragning av ärenden inför beslut i 
regionstyrelsen 
I beslutsärenden ges information och/eller redovisning. 

 

Vid föredragning av delårsrapport besvaras frågor från Marcus 

Eskdahl avseende: Valideringscheckar, Nordic Infra City samt 

frågor om frisktandvård. Regiondirektör ber att få återkomma i 

fråga om frisktandvårdsavtal.  

 

Fråga om regionens nyttjande av bemanningsföretag under hösten 

redovisas i samband med månadsrapporter.  

§183 Aktuell information  
Ekonomidirektör informerar om: 

 Anskaffning och avrop av MR-utrustning 

 

Regiondirektör informerar om: 

 Forskarfredag 

 Avslutning av projektet jämställd regional tillväxt 

 Resfria möten 

 Introduktion för läkarstudenter 

 Medicin- och geriatrikveckan på Höglandssjukhuset 

 Regionen i topp vad gäller miljöarbete och 

energieffektivisering 
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 Konferensen 250-möjligheter – denna vecka 

 Personalärende SMOT 

§184 Delårsrapport tertial 2:2018 
Diarienummer: RJL 2018/231 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna delårsrapport tertial 2:2018. 

 

Sammanfattning 

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 

delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

augusti samt ekonomisk helårsprognos.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Tjänsteskrivelse 2018-10-02 

 Delårsrapport tertial 2:2018 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  

Socialdemokraterna vill genom Rachel De Basso lägga följande 

anteckning till protokollet: ”Socialdemokraterna kan inte ställa 

sig bakom en neddragning av vårdplatser inom psykiatrin.  

Vi vill se en utförlig utredning där verksamhet och fackliga 

organisationer ingår kring arbetssätt och framtida 

vårdplatsbehov inom psykiatrin”. 

 

Mikael Ekvall och Sibylla Jämting tillstyrker 

protokollsanteckningen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden godkänner att anteckningen läggs till protokollet.  

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

 



 

PROTOKOLL 4(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

§185 Budget och verksamhetsplan 2019 med 
flerårsplan  
Diarienummer: RJL 2018/222 

 

Beslut 

Regionstyrelsen   

 Behandlar ärendet vid ett extra sammanträde den  

26 oktober, kl 11:00. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi och kansli 

§186 Arbetsordning för regionfullmäktige  
Diarienummer: RJL 2018/717 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslås  

 Godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för 

regionfullmäktige. 

 

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig till  

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning 

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning 

för regionfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till arbetsordning   

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Rachel De Basso yrkar följande: §7. Stryka meningarna: ”De 

politiska partierna ansvarar för att kalla in ersättare…” 

Ändringsyrkande: ”Regionfullmäktiges sekreterare ansvarar för 

att ersättare kallas in och meddelar partierna vem som 

tjänstgör.”. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 

skrivning mot Rachel De Bassos yrkande avseende inkallelse av 

ersättare. Finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 

förslag och avslår yrkandet och bifaller i övrigt föreliggande 

förslag till arbetsordning. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§187 Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott 
och beredningar  
Diarienummer: RJL 2018/718 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för 

styrelse, nämnder, utskott och beredningar med föreslagna 

justeringar.  

 

Sammanfattning 

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning 

för styrelse, nämnder, utskott och beredningar. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till arbetsordning   

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar 

enligt följande:  

Sidan 5, rubriken Protokoll: Protokollet ska justeras av 

ordföranden och två ledamöter …. 

 

Sidan 3, rubriken Kallelse: strykning av skrivning avseende 

sammanträde på distans medges ej – ny skrivning: Presidium eller 

arbetsutskott äger rätt att kalla samtliga ledamöter i 

styrelse/nämnd till sammanträde på distans.  
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Sidan 1, rubriken Ordförande: 

Ny skrivning första punkten:  

Uppmärksamt följa frågor av betydelse för Region Jönköpings 

läns utveckling och ekonomiska intresse, verka för en hög 

effektivitet och aktivt ta initiativ i övergripande och strategiska 

frågor samt frågor som specifikt berör styrelsens 

verksamhetsområden.  

 

Länets kommuner läggs till på, sidan 1 och 2 under rubriken 

ordförande, tillägg i andra punkten, i slutet av meningen: och 

länets kommuner. 

 

Beslutsgång 

I övrigt bifaller styrelsen föreliggande förslag till arbetsordning 

med ovanstående tillägg och ändringar. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

§188 Reglemente för regionstyrelsen  
Diarienummer: RJL 2018/724 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 

regionstyrelsen med föreslagna justeringar.  

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 

styrelsen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till reglemente 

 

Yrkanden/förslag på sammanträdet  

Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar 

enligt följande:  
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Justering av RUP till RUS samt strykning av ordet även, sista 

stycket sidan 7.  

 

Beslutsgång 

Styrelsen bifaller till föreliggande förslag med föreslagna 

justeringar.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§189 Reglemente för nämnden folkhälsa och 
sjukvård  
Diarienummer: RJL 2018/720 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 

nämnden folkhälsa och sjukvård med föreslagna 

justeringar.  

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 

nämnden folkhälsa och sjukvård. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till reglemente 2018-05-28 

 

Yrkanden/förslag på sammanträdet  

Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar 

enligt följande:  

Under rubriken nämndens uppgifter, andra stycket, sista 

meningen att lyda: Nämnden har ansvar att disponera statliga 

och andra externa medel, som via beslut i regionstyrelsen, 

tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 

sätt.  

 

Strykning av sista meningen under rubriken personalansvar- sidan 

3, §9. 
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Beslutsgång  

Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag med föreslagna 

justeringar.  

  

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§190 Reglemente för nämnden trafik, infrastruktur 
och miljö  
Diarienummer: RJL 2018/721  

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 

nämnden trafik, infrastruktur och miljö med föreslagna 

justeringar.  

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 

nämnden trafik, infrastruktur och miljö    

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till reglemente 2018-05-28 

 

Yrkanden/förslag på sammanträdet  

Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar 

enligt följande:  

Under rubriken nämndens uppgifter, andra stycket, sista 

meningen att lyda: Nämnden har ansvar att disponera statliga 

och andra externa medel, som via beslut i regionstyrelsen, 

tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 

sätt.  

 

Strykning av sista meningen under rubriken personalansvar – 

sidan 2, §11. 
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Ändring under rubriken nämndens uppgifter, första stycket till att 

lyda: Nämnden ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna 

som omfattar samhällsplanering som trafik, kommunikationer, 

infrastruktur, bostadsplanering och attraktiva miljöer.  

 

Ändring under rubriken trafik och kommunikationer, fjärde 

stycket till att lyda: Nämnden ansvarar för sjukresor inom och 

utom länet i enlighet med Lag (1991:419) om 

resekostnadsersättning vid sjukresor. 

Sista meningen i stycket stryks då denna förekommer i tidigare 

text.  

 

Beslutsgång  

Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag med föreslagna 

justeringar.  

  

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§191 Reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2018/719 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 

nämnden folkhälsa och sjukvård med föreslagna 

justeringar.  

 

Reservation  

Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 

nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till reglemente 2018-05-28 
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Yrkanden/förslag på sammanträdet  

Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar 

enligt följande:  

Under rubriken nämndens uppgifter, andra stycket, sista 

meningen att lyda: Nämnden har ansvar att disponera statliga 

och andra externa medel, som via beslut i regionstyrelsen, 

tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 

sätt. 

 

Strykning av sista meningen under rubriken personalansvar – 

sidan 3, §15. 

 

Sibylla Jämting föreslår en ändring under rubriken nämndens 

uppgifter, första stycket – att ändra från ekonomisk tillväxt till 

ekonomisk utveckling.  

  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 

skrivning mot Sibylla Jämtings yrkande avseende ändring till 

ekonomisk utveckling. Finner att styrelsen beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag och avslår yrkandet.  

 

Regionstyrelsen bifaller i övrigt föreliggande förslag med 

föreslagna justeringar.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§192 Reglemente för patientnämnden  
Diarienummer: RJL 2018/723 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 

patientnämnden.  

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 

patientnämnden.   
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till reglemente 2018-05-28 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§193 Reglemente för parlamentariska nämnden  
Diarienummer: RJL 2018/722 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 

parlamentariska nämnden.  

 

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 

nämnden folkhälsa och sjukvård   

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28 

 Förslag till reglemente 2018-05-28 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  

Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar 

enligt följande:  

Ändring under rubriken nämndens verksamhetsområde och 

uppdrag, ändring av punkt 2, där punkt sätts efter förtroendevalda. 

Tillägg av ny punkt lydande: Nämnden ska januari året före valår 

lämna förslag till ändringar i den politiska organisationen inför 

kommande mandatperiod.   

 

Socialdemokraterna yrkar genom Rachel De Basso på att de större 

partierna har ytterligare 1 ledamot + 1 ersättare i nämnden.  
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Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 

skrivning mot Rachel De Bassos yrkande på att de större partierna 

har ytterligare 1 ledamot + 1 ersättare i nämnden. Finner att 

styrelsen avslår yrkandet.  

 

Regionstyrelsen bifaller i övrigt föreliggande förslag med 

föreslagna justeringar.  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

§194 Reviderat KomHem-avtal 
Diarienummer: RJL2018/1556 

 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna föreliggande reviderat KomHem-avtal.  

Sammanfattning 

KomHem-avtal, undertecknat i maj 2012 sades upp av 

kommunerna hösten 2017.Nu föreligger nytt förslag på avtal där 

några ändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS nämnden 2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18 

 Förslag till reviderat KomHem-avtal 2018-06-14 

Beslut skickas till 

Regionfullmäktige  

§195 Motion – Låt Spira spridas och spira för alla 
Diarienummer: RJL 2017/1342 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Återremitterar motionen till nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet för besvarande av motionens 

att-satser.  
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Sammanfattning  

Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 

(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 

spridas och spira för alla! 

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för 

kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att 

erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira 

för skolklasser från hela länet. 

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 

kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor. 

 

Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till 

nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS, 

Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-06-20 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13 

 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan 

2018-03-08 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2018-02-27 

 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2018-02-13 

 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10 

 Faktaunderlag 2017-11-22 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13 

 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Vid ärendets behandling diskuteras och lämnas förslag kring 

fortsatt handläggning av ärendet.  

 

Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggning om 

fortsatt handläggning.  
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Ärendet återupptas och ordföranden finner att styrelsen är enig 

om att tidigare lagda förslag och beslut i ärendet vid dagens 

sammanträde återtas. Styrelsen beslutar således om att ärendet 

återremitteras till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet för besvarande av motionens att-satser.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Regionledningskontoret – kansli  

§196 Tillfällig justering av mål i program för hållbar 
utveckling 
Diarienummer: RJL 2018/2251 

 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslås 

1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av 

livsmedel i program för hållbar utveckling tillsvidare.  

2. Uppdra åt regionstyrelsen att avgöra när det är dags att 

återgå till mål i program för hållbar utveckling, där 

uppföljning kan ske i samband med tertialrapport 1 2019.  

 

Sammanfattning  

Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora 

påfrestningar för lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja 

andelen svenskt kött lämnas förslag på justering av mål i program 

för hållbar utveckling.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Protokollsutdrag nämnden TIM 2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidium TIM 2018-09-04 

 Tjänsteskrivelse 2018-08-28 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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§197 Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun 
och Region Jönköpings län inför upphandling 
av nytt trafikavtal 
Diarienummer: RJL 2018/2426 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Tecknar en avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun 

och Region Jönköpings län inför upphandling av nytt 

trafikavtal. 

Sammanfattning  

I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping har en 

avsiktsförklaring med gemensamma mål tagits fram, där parternas 

olika ansvarsområden tas tillvara på bästa sätt. För att utveckla 

trafiken krävs insatser från båda parter i form av ett bra 

trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar. Arbetet måste göras 

tillsammans och synkroniseras i tiden för att bästa möjliga 

måluppfyllelse ska uppnås.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag TIM-nämnden 2018-10-16 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24 

 Bilaga; Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och 

Region Jönköpings län genom verksamhetsområde 

Länstrafiken inför upphandling av nytt trafikavtal (2021-

2031) för Stadstrafiken i Jönköpings kommun 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid dagens sammanträde bifaller styrelsen det tilläggsyrkande 

som lades på TIM-nämndens behandling av ärendet, på sidan 2, 

en extra punkt under: För att möjliggöra ovanstående behöver 

kollektivtrafiken ha: - Prisvärd taxa. 

Tillägget stäms av med Jönköpings kommun. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

Jönköpings kommun  

Regionledningskontoret – Regional utveckling, Länstrafiken 



 

PROTOKOLL 16(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

§198 Granskning av e-hälsa – del 1 invånartjänster 
Diarienummer: RJL2018/602 

 

Beslut 

Regionfullmäktige föreslås   

1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse. 

2. Återrapportering ska ske till nämnden. 

 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och 

i del 1 har granskningen fokuserat på invånartjänster. I 

föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11 

 Granskningsrapport 

Beslut skickas till 

Regionstyrelsen 

§199 Granskning av e-hälsa – del 2 invånartjänster 
Diarienummer: RJL2018/938 

 

Beslut 

Regionfullmäktige föreslås   

1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse. 

2. Återrapportering ska ske till nämnden. 

 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och 

i del 2 har granskningen fokuserat på vårdtjänster. I föreliggande 

tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 



 

PROTOKOLL 17(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11 

 Granskningsrapport 

 

Beslut skickas till 

Regionfullmäktige 

§200 Granskning av regionens arbete med att 
förskjuta vård från slutenvård och 
specialistvård till öppenvård och primärvård 
Diarienummer: RJL2018/603 

 

Beslut 

Regionfullmäktige föreslås   

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 

tjänsteskrivelse. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

reserverar sig till förmån för eget yrkande och yrkande som man 

instämt i. . 

 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 

arbete med att förflytta vård från slutenvård och specialistvård till 

öppenvård och primärvård. I föreliggande tjänsteskrivelse 

redovisas svar på revisionens frågor. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11 

 Granskningsrapport 

 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet 

Rachel De Basso yrkar för Socialdemokraterna med instämmande 

av Miljöpartiet att sista stycket i tjänsteskrivelsen tas bort:  

”I nämnden för Folkhälsa och sjukvårds budgetförslag för 2019 

finns beskrivet utvecklingen av den nära vården, med 

målsättningen att den år 2030 ska stå för 30 procent av den totala 

hälso- och sjukvården. En strategisk plan ska tas fram under 



 

PROTOKOLL 18(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

2019 som beskriver hur målet ska nås.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och 

Rachel De Bassos yrkande och finner att nämnden avslår detta. 

Styrelsen bifaller därmed föreliggande förslag.  

Beslut skickas till 
Regionfullmäktige 

§201 Yttrande över remiss: Med tillit växer 
handlingsutrymmet – En lärande tillsyn 
Diarienummer: RJL 2018/1821 

 

Beslut 

Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Finansdepartementet. 

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) 

och En lärande tillsyn (2018:48). Region Jönköpings län ser i 

huvudsak positivt på förslaget och lämnar i yttrandet 

kompletterande synpunkter.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Missiv/Tjänsteskrivelse 2018-10-02 

 Förslag till yttrande 2018-10-23 

 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

Regionledningskontoret – regiondirektör, folkhälsa sjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 19(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

§202 Översyn av verksamhetsområdet Utbildning 
och kultur  
Diarienummer: RJL 2018/2539 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

 Beslutar att Utbildning och kultur sammanförs med 

Regional utveckling och att regional utvecklingsdirektör 

är ansvarig för båda verksamheterna.  

 

Sammanfattning 

I samband med att tjänst som regional utvecklingsdirektör blev 

ledig har översyn av ledningsfunktion gjorts. Mycket talar för att 

samverkan mellan utbildning och kultur och regional utveckling 

kan utvecklas, vilket skulle ge synergieffekter för verksamheterna 

och innebära positiva effekter för den regionala utvecklingen i 

länet men även för de två verksamheternas utveckling. Arbete 

med inriktning att sammanföra verksamheterna pågår.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Tjänsteskrivelse 2018-10-02 

 Översyn ledningsfunktion utbildning och kultur 

 Riskanalys presenterad vid dagens sammanträde i 

arbetsutskottet 

 Vid sammanträdet information om pågående utredning av 

Smålands Musik och Teater 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, regional 

utvecklingsdirektör, HR 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 20(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

§203 Utveckla system, strategier och modeller för 
samverkan med civilsamhället 
Diarienummer: RJL 2018/2540 

 

Beslut 

Regionstyrelsen   

 Godkänner deltagande i SKL:s nätverk för samverkan med 

civilsamhället.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har fått inbjudan att delta i nätverk 2018-

2022, Utveckla system, strategier och modeller för samerkan med 

civilsamhället. Nätverket riktar sig till tjänstepersoner och en 

förutsättning för deltagande är ett beslut i regionstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Tjänsteskrivelse 2018-10-02 

 Inbjudan till SKL:s nätverk 2018-2022, Utveckla system, 

strategier och modeller för samverkan med civilsamhället 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - regiondirektör  

§204 Positionspapper – arbetsmarknad/ 
kompetensförsörjning – Ett enat Sydsverige för 
en stark och växande arbetsmarknad 
Diarienummer: RJL 2018/2550 

 

Beslut 

Regionstyrelsen   

 Godkänner föreliggande positionspapper arbetsmarknad/  

kompetensförsörjning – Ett enat Sydsverige för en stark 

och växande arbetsmarknad.  

 

Sammanfattning  

Positionspapperet har tagits fram i Regionsamverkan Sydsverige, 

behandlats av styrelsen och representantskapet planeras fatta 

beslut under oktober.  



 

PROTOKOLL 21(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

Uppföljning och eventuella justeringar kommer att göras efter 

cirka ett år.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Missiv 2018-10-02 

 Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning – 

Ett enat Sydsverige för en stark och växande 

arbetsmarknad 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regional utveckling 

§205 Sammanställning av anmälda 
delegationsbeslut  
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§206 Sammanställning av anmälda 
informationshandlingar 
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna. 

§207 Fördelning av inkomna granskningar 
Regionstyrelsens fördelar inkommen granskning enligt följande:  

 

Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden 

för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Diarienummer: RJL 2018/1674 

Remitteras till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet. 

§208 Fördelning av inkomna motioner  
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande:  

 

Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus -  

Diarienummer: RJL 2018/1872  

Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård  

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 22(22) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 179-209 

Tid: 2018-10-23, kl 09:00-14:10 

 

 

 Sign 

 

Motion – Prioritera psykvården  

Diarienummer: RJL 2018/1991 

Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

 

Motion – Stopp bidragen till Pride 

Diarienummer: RJL 2018/1992 

Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

 

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus 

Diarienummer: RJL 2018/1993 

Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

 

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU 

Diarienummer: RJL 2018/2083  

Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

 

Motion – Parlamentariska nämndens framtid  

Diarienummer: RJL 2018/2288 

Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

§209 Avslutning  
Sammanträdet avslutas kl 14:10  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm (M) 

Ordförande  

 

Ann-Kristin Göransson  

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


