
 

PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 218-239 
Tid: 2018-11-28 kl:09.00-13.35 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Malin Wengholm (M), ordf. 
Mattias Ingeson (KD) ers. Maria Frisk (KD) §§ 218-220 
Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf. §§ 221-239 
Rachel De Basso (S), 2:e vice ordf. §§ 221-239 
Rune Backlund (C) 
Malin Olsson (M) 
Mari Lindahl (L) ers. Jimmy Ekström (L) §§ 218-220 
Jimmy Ekström (L) §§ 221-239 
Bertil Nilsson (M) 
Anna-Karin Yngvesson (KD) 
Mikael Ekvall (V) §§ 221-239 
Marcus Eskdahl (S) §§ 221-239 
Jeanette Söderström (S) §§ 221-239 
Jonas Nilsson (S) §§ 221-239 
Ann-Kristine Göransson (S) §§ 221-239 
Sibylla Jämting (MP) §§ 221-239 
Samuel Godrén (SD) 
 
Ersättare:  
Mattias Ingeson (KD) 
Mari Lindahl (L) 
Per Svenberg (S) §§ 221-239 
Annica Nordqvist (MP) §§ 221-239 
Monica Li (V) §§ 221-239 
 
Övriga:  
Agneta Jansmyr, regiondirektör 
Jane Ydman, ekonomidirektör 
Tina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Linda Byman, sekreterare 
  

§218  Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens 
sammanträde. 

§219  Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Samuel 
Godrén (SD). 
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§220  Budget och verksamhetsplan 2019 med 
flerårsplan  
Rune Backlund (C) yrkar att ärende 3, Budget och 
verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 lyfts ur 
dagordningen och tas upp under ett extra styrelsesammanträde 
den 3 december. 
 
Mari Lindahl (L) och Mattias Ingesson (KD) yrkar bifall till 
förslaget. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.09.15 och återupptas kl.13.00.  
 
Beslut 
Ärende 3, Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 
2020-2021  bereds i regionstyrelsen den 3 december kl. 09.00-
12.00. 

§221  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 
följande justeringar: 
 
Ärende 11, Uppsägning av hyresavtal för Batterigatan och ärende 
17, Biogas research center utgår.  

§222  Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i 
Jönköping 
Diarienummer: RJL 2018/2425 
 
Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

• införa allmän trafikplikt för den linjelagda 
stadsbusstrafiken i Jönköping. 

Sammanfattning  
I juni 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 
upphandlas på nytt under hösten 2018 och slutföras under 2019. 
 
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
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kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan 
avtal med tillträdande trafikföretag tecknas. 
 
Ärendet har beretts i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-10-16 

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21 
• Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av 

stadstrafiken i Jönköping daterad 2018-09-21 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rune Backlund (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige 

§223  Allmän trafikplikt inför upphandling av 
busstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/2474 
 
Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

• införa allmän trafikplikt för den linjelagda busstrafiken på 
sträckan Jönköping–Bottnaryd–Strängsered(Ulricehamn). 

Sammanfattning  
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jönköpings och 
Västra Götalands län har träffat en gemensam överenskommelse 
inför beslut om allmän trafikplikt för länsöverskridande trafik 
mellan Jönköpings län och Västra Götalands län. 
 
De bägge myndigheterna är överens om att dessa beslut om 
allmän trafikplikt som var och en på så sätt träffar tillsammans 
ska omfatta följande sträcka: Linje 200 Borås-Ulricehamn-
Jönköping.  
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala 
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kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den 
berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-10-16 

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24 
• Överenskommelse om allmän trafikplikt 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rune Backlund (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

§224  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
Diarienummer: RJL2018/2567 
 
Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda OPF-KL med tillhörande bilaga.  

 
Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och landsting har den 14 september 2018 
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda – OPF-KL18. I 
enlighet med Sveriges Kommuner och landstings styrelse föreslås 
att regionen antar dessa.  
Ärendet har beretts av den Parlamentariska nämnden. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-10-15 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04 
• Cirkulär 18:31 inklusive bilagor  
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Sibylla Jämting (MP) vill till protokollet lämna följande 
protokollsanteckning: 
"Miljöpartiet vidhåller den uppfattning kring omställningsstödets 
utformning som partiet yrkade på vid regionfullmäktiges 
sammanträde 2018-08-28." 
 
Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige 

§225  Arbetsordning för Kommunalt forum  
Diarienummer: RJL 2018/2964 
 
Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• godkänna arbetsordning för Kommunalt forum.  

Sammanfattning  
Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet 
samverkansorgan, där ledningar för regionkommunen och 
kommuner möts för information och dialog kring länets 
utveckling. Inför ny mandatperiod föreslås en revidering av 
tidigare arbetsordning.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott    
2018-11-13 

• Tjänsteskrivelse 2018-11-09 
• Arbetsordning för Kommunalt forum  

 
Yrkande/förslag vid sammanträde 
En teknisk justering föreslås där ordet gruppledare ändras till 
regionråd.  
 
Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
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§226  Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen - revidering 
Diarienummer: RJL 2018/2727 
 
Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

• godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden 
för sydöstra sjukvårdsregionen.  

Sammanfattning  
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen föreslås revideras med anledning av att 
Landstinget i Kalmar län blir region, utvidgat uppdrag för 
nämnden om regionala utvecklingsfrågor, revidering av 
nuvarande samverkansavtal samt en del organisatoriska 
förändringar i samband med nationell kunskapsstyrningsstruktur.  
Föreslås även att ledamöterna ska ges möjlighet att deltaga på 
distans.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott    
2018-11-13 

• Tjänsteskrivelse 2018-10-19 
• Protokollsutdrag SVN 2018-09-28 
• Reglemente för Samverkansnämnden  

 
Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige 

§227  Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2018/2992 
 
Beslut  
Regionstyrelsen 

• överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

 
Sammanfattning  
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade 
motioner till regionfullmäktige.  
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Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13 
• Redovisning av icke slutbehandlade motioner  

 
Beslutet skickas till  
Regionfullmäktige 

§228  Hyreskontrakt – Östra Storgatan 67 
Diarienummer: RJL 2017/3429 
 
Beslut  
Regionstyrelsen  

• godkänner förlängning av hyreskontrakt avseende 
kontorslokaler på Östra Storgatan 67 i Jönköping.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr kontorslokaler i fastighten Blixten 6, 
Östra Storgatan 67 i Jönköping. Hyresavtalet förlängs på grund av 
att byggnationen av de lokaler som långsiktigt ska ersätta dessa 
inte startat enligt plan.  
  
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott    
2018-11-13 

• Tjänsteskrivelse 2018-11-04 
• Tillägg – förlängning av avtal Östra Storgatan 67 
• Tilläggsavtal – Utökad yta till hyreskontrakt – 2 kontor  
• Överlåtelse av hyreskontrakt – Blixten 6 Jönköping  
• Hyreskontrakt – Östra Storgatan 67 Jönköping  

 
Beslutet skickas till  
Regionfastigheter 
Verksamhetsstöd och service - stab 

§229  Hyresavtal Mariannelunds VC 
Diarienummer: RJL 2018/2894 
 
Beslut  
Regionstyrelsen  

• godkänner hyresavtal med Eksjöbostäder avseende 
Mariannelunds VC.  
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Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr en lokal i Mariannelund där regionen 
bedriver vårdcentral. Det omförhandlade hyresavtalet innebär en 
hyressänkning.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott    
2018-11-13 

• Tjänsteskrivelse 2018-11-04 
• Hyresavtal med Eksjöbostäder avseende Bobinen del av 

Brandstationen 1 i Mariannelund 
 
Beslutet skickas till 
Regionfastigheter 

§230  Hyresavtal Linköpings Universitet hus D2, 
läkarutbildning  
Diarienummer: RJL 2018/2896 
 
Beslut  
Regionstyrelsen  

• godkänner hyresavtal med Linköpings universitet 
avseende lokaler för läkarutbildning i hus D2, 
Länssjukhuset Ryhov.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län bygger lokaler för den decentraliserade 
läkarutbildningen i hus D2, Länssjukhuset Ryhov. Hyresavtal 
med Linköpings universitet, som kommer att hyra lokalerna, är 
framtaget.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott    
2018-11-13 

• Tjänsteskrivelse 2018-11-04 
• Hyresavtal med Linköpings Universitet avseende lokaler i 

hus D2, Länssjukhuset Ryhov 
 
Beslutet skickas till  
Regionfastigheter 
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§231  Omförhandlat hyresavtal Bodafors VC 
Diarienummer: RJL 2018/2895 
 
Beslut  
Regionstyrelsen  

• godkänner hyresavtal med Nässjö kommun avseende 
Bodafors VC.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr en lokal i Bodafors där regionen 
bedriver vårdcentral. Det omförhandlade hyresavtalet innebär en 
hyressänkning.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott    
2018-11-13 

• Tjänsteskrivelse 2018-11-04 
• Hyresavtal med Nässjö kommun avseende Vikingen 8 

Bodafors.  
 
Beslutet skickas till  
Regionfastigheter 

§232  Samråd om förslag till budget för 
Samordningsförbunden 2019 
Diarienummer: RJL 2018/2533 
 
Beslut  
Regionstyrelsen  

• godkänner Region Jönköpings läns finansiering av 
samordningsförbunden i Jönköpings län enligt förliggande 
tjänsteskrivelse under förutsättning att berörda kommuner 
ställer sig bakom förslaget.  

Sammanfattning  
Jönköpings läns tre samordningsförbund har inkommit med 
verksamhetsplan och budget för 2019.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott    
2018-11-13 
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• Tjänsteskrivelse 2018-11-04 
• Samrådshandlingar från samordningsförbunden  

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
Finnvedens samordningsförbund 
Höglandets samordningsförbund  

§233  Samverkansavtal Krösatågen 
Diarienummer: RJL 2018/2561 
 
Beslut  
Regionstyrelsen 

• beslutar teckna samverkansavtal för Krösatågen. 
 
Sammanfattning  
Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, 
Halland, Blekinge, Skåne och vid tillkommande av linje mellan 
Värnamo och Borås även Västra Götaland. Krösatågen 
kompletterar och samverkar med andra tågsystem och 
regionbussystem inom det geografiska området.  
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag för nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-11-20 

• Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-08 
• Tjänsteskrivesle daterad 2018-10-26 
• Samverkansavtal för Krösatågen 

 
Beslutet skickas till  
Jönköpings Länstrafik 
Länstrafiken Kronoberg 
Kalmar Länstrafik 
Blekingetrafiken 
Skånetrafiken 
Hallandstrafiken 
Västtrafik 
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§234  
Sammanställning av anmälda 
delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2018/31 
 
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna.  

§235  Sammanställning av anmälda 
informationshandlingar  
Diarienummer: RJL 2018/34 
 
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.  

§236  Fördelning av inkomna granskningar 
Regionstyrelsens fördelar inkommen granskning enligt följande:  
 
Granskning av Delårsrapport 2018:2 
Remitteras till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård. 

§237  Fördelning av inkomna motioner  
Regionstyrelsens fördelar inkomna motioner enligt följande:  
 
RJL 2018/2817 Motion – Fastställa en arbetsmiljöpolicy   
Remitteras till regionstyrelsens arbetsutskott. 
 
RJL 2018/2153 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden  
Remitteras till nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

§238  Aktuell information  
Regiondirektören  informerar: 

• Verksamhetsplanerna föreslås behandlas i nämnder och 
styrelse i januari 2019. 

• Byggnadsrelaterade arbetsmiljöproblem vid Mullsjö 
vårdcentral. Åtgärder vidtagna. 

• Vårdcentralen i Reftele planeras öppna i slutet av januari. 
• Central fackliga förhandlingar kring personalärende vid 

Smålands musik och teater. 
 
Ekonomidirektören redogör för månadsrapport per oktober 2018. 
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§239  Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 13.35.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Wengholm 
Ordförande 

Samuel Godrén  
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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