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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§218-240 

Tid: 2019-12-17, kl 11:00-15:45 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD) ordförande 

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf 

Malin Wengholm (M) 2:e v ordf 

Emilie Walfridsson (C) ersätter Rune Backlund (C) 

Pernilla Mårtensson (KD) ersätter Mattias Ingeson (KD)  

Rachel De Basso (S) 

Samuel Godrén (SD) 

Per Svenberg (S)  

Jimmy Ekström (L), §§218-220 

Carina Stende (S), §§221-240 

Sibylla Jämting (MP) 

Thomas Bäuml (M) 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 

Pontus Lundgren (BA) 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) 

Mikael Ekvall (V) 

 

Ersättare:  

Nena Stamenkovic (S) 

Carina Stende (S), §§218-220 

Carl-Johan Lundberg (M) 

Dan Sylvebo (M) 

Marie Lindahl (L) 

Sara Wallby (BA) 

 

Regionrevisionen §§218-220 

Thomas Werthén (M), ordförande 

Göte Wahlström (S), vice ordförande 

Marianne Eriksson (V), ledamot  

Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, administrativ samordnare  

 

Övriga:  

Jane Ydman, t f regiondirektör 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§225-240 

Siw Kullberg, kanslidirektör 

Joakim Silva, HR-direktör, §§225-240 

Mikael Bärlin, infomationssäkerhetschef, §222-223 

Helena Glemdahl-Bergqvist, IT-direktör, § 222-223 
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Arne Andersson, Direktör för verksamhetsstöd och 

service, §224 

Erik Andersson, trafikutvecklare Länstrafiken, §225  

§218 Upprop 
Upprop förrättas samtliga närvarande ledamöter och ersättare 

redovisas. 

§219 Val av protokollsjusterare 
Regionstyrelsen väljer Pontus Lundgren (BA) och  

Samuel Godrén (SD) att justera protokollet tillsammans med 

ordföranden. 

§220 Överläggningar med regionrevisionen 
Överläggningar med regionrevisionen enligt särskild agenda och 

separat mötesanteckning. 

§221 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

Ordföranden meddelar att ärende 4 information från 

delegationerna utgår, ärende 19 – Enhetlig arkivorganisation 

kommer att behandlas vid kommande sammanträde i januari  

2020.  

§222 Information informationssäkerhet  
Information av informationssäkerhetschef, se bildspel. 

§223 Information digitalisering  
Information av IT-direktör, se bildspel.  

§224 Information Verksamhetsstöd och service 
Information av direktör för verksamhetsstöd och service, se 

bildspel.  

§225 Information Trafikförsörjningsprogram 2035 
Information av trafikutvecklare från Länstrafiken, se bildspel 

§226 Information av ordföranden 
Ordföranden återger en hälsning från regiondirektör Agneta 

Jansmyr som meddelar att hon lämnar sitt uppdrag.  

Ordföranden informerar om att rekryteringsprocess kommer att 

starta upp efter nyår.  
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§227 Aktuell information  
T f regiondirektör informerar om: 

 Avtal med Human Bridge signerat 

 25-års gåva utdelad på Spira till 97 st medarbetare 

 Förstudier för Tågdepå har startat upp 

 Lagerlokaler för Länsmuseet där Jönköpings kommun 

leder arbetet 

 Kö-miljarden – återkoppling under punkten 

månadsrapport 

 Överenskommelse med verksamhetschef på Smålands 

Musik och Teater 

§228 Månadsrapport  
Genomgång av ekonomisk rapport av t f regiondirektör.   

§229 Anmälan av informationshandlingar  
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§230 Anmälan av delegation- och 
vidaredelegationsbeslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

§231 Motion - Inför organiserad PSA testning 
Diarienummer: RJL 2019/479 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen, med motiveringen att Region Jönköpings 

län i samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen är på 

gång med organiserad testning. Det exakta upplägget är 

inte klart, men det framgår i arbetet som görs att inte alla 

män ska erbjudas organiserad testning. 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Sammanfattning  

Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, 

Olle Moln Teike, Samuel Godrén och Ulf Svensson, 

Sverigedemokraterna föreslår i motionen Inför organiserad PSA 

testning att: 

 Regionen inför organiserad PSA testning där alla män i 

länet över 50 år får information om för- och nackdelar 

samt var det vart man vänder dig för att göra ett test.  

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19 

 Motionssvar daterat 2019-11-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08 

 Motionsunderlag daterat 2019-10-21 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-10-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 

 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium  

2019-06-03 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09 

 Motion - Inför organiserad PSA testning 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Håkan Nyborg yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen.  

 

Tomas Bäuml yrkar för Moderaterna bifall till motionen och vill 

till protokollet göra följende anteckning: 

Moderaterna stödjer pågående arbete med planering för 

införande av organiserad PSA-test 2021. Exakta utformningen är 

inte beslutad än men inriktningen är att ett urval av män får 

information om för- och nackdelar och erbjuds ta ett PSA-prov 

för att därefter bli kallad utifrån bedömt behov.  

 

Rachel De Basso yrkar bifall till nämndens förslag.  

Föreslår även att ordet screening byts till testning.  
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Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag,  

med den justering som föreslås avseende byte av ordet screening 

till testning.  

 

Ordföranden bifaller att Moderaterna till protokollet får göra en 

anteckning.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§232 Motion - Region Jönköpings län behöver ett 
Traumacenter 
Diarienummer: RJL 2019/998 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Avslå motionen. 

 

Reservationer  
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Region 

Jönköpings län behöver ett Traumacenter att: 

 Region Jönköpings län påbörjar ett arbete för att anlägga 

ett Traumacenter i Region Jönköpings län, förslagsvis 

kopplat till länssjukhuset Ryhov. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19 

 Motionssvar daterat 2019-11-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08 

 Motionsunderlag daterat 2019-10-21 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 
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 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium  

2019-04-09 

 Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§233 Motion - Dags att införa äldremottagningar på 
vårdcentralerna 
Diarienummer: RJL 2019/999 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. Innebörden i konceptet med äldre-

mottagning på vårdcentral ryms dock inom och ligger  

väl i linje med uppdraget i budget och verksamhetsplan  

för 2020 samt i regelboken för vårdval i primärvård. 

Motionens att-satser tar däremot ingen hänsyn till 

vårdcentralernas individuella förutsättningar. 

 

Reservationer  
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande, i vilket 

Sverigedemokraterna instämmer.  

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Dags att införa 

äldre-mottagningar på vårdcentralerna att: 

 Äldremottagningar inrättas på alla vårdcentraler i Region 

Jönköpings län.  

 Nödvändiga förändringar i regelbok för vårdval och andra 

bärande dokument förbereds. 
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Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19 

 Motionssvar daterat 2019-11-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08 

 Motionsunderlag daterat 2019-10-21 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 

 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium  

2019-04-09 

 Motion - Dags att införa äldre-mottagningar på 

vårdcentralerna 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen, i yrkandet instämmer 

Samuel Godrén (SD).  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§234 Motion - Tillgänglig och anpassad buss för 
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta 
Diarienummer: RJL 2019/250 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen anses vara besvarad 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med en motion: 

Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och 

funktionsnedsatta, där man föreslår: 
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 Att en utredning görs för att undersöka huruvida det finns 

en möjlighet att införa en liknande verksamhet som 

”Solbussen” även i Region Jönköpings län. 

 

Nämndens för trafik, infrastruktur och miljö har behandlat 

motionen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden 2019-11-19 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-07 

 Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar  

2019-09-12 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-25 

 Motionssvar daterad 2019-06-12 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-12 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21 

 Protokollsutdrag från nämnden 2019-03-19 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion; Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 

sjuka och funktionsnedsatta, daterad 2019-01-24 

 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet 

Mikael Ekvall instämmer i föreliggande förslag om att motionen 

ska anses besvarad men vill till protokollet göra följande 

anteckning: Att regionen i möjligaste mån tillmötesgår önskemålet 

från LFF om att utreda möjligheten till subvention beträffande 

hyrkostnader som föreningar har i samband med utflykter där 

denna typ av buss är nödvändig. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden bifaller att Vänsterpartiet till protokollet får göra en 

anteckning.   

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  
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§235 Tilläggsavtal Gränna vårdcentral  
Diarienummer: RJL 2017/2539 

 

Vid ärendets behandling deltar inte Emilie Walfridsson på grund 

av jäv.  

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Godkänner tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län 

och Hemsö Vårdfastigheter AB avseende Gränna 

vårdcentral. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län hyr en lokal för Gränna vårdcentral, en 

ombyggnation har genomförts på uppdrag av verksamheten. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-12-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03 

 Tilläggsavtal Gränna vårdcentral 

 Huvudavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö 

Vårdfastigheter AB 

 

Beslutet skickas till  

Vårdcentralerna Bra Liv – staben 

Regionfastigheter  

§236 Budget och verksamhetsplan 2020 - 
Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2019/169 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner förslag till budget för regionstyrelsens centralt 

budgeterade anslag. 

 Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020 

för verksamhetsområde regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt  

Verksamhetsstöd och service 
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 Ger regionledningskontoret i uppdrag att säkerställa 

jämställdhetsperspektivet i samtliga verksamhetsplaner. 

Sammanfattning  

Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i 

beslutad budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-

2022 angivit att respektive nämnd ska konkretisera 

verksamhetsuppdrag och budget senast december 2019. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-12-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-29 

 Budget och verksamhetsplan 2020 för 

verksamhetsområdena Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt 

Verksamhetsstöd och service 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till förslaget men vill till 

protokollet göra en anteckning enligt följande:  

Vi har att godkänna verksamhetsplanerna men som planerna är 

utformade är det svårt att göra den bedömningen utifrån tagna 

beslut i regionfullmäktige m m. På flertal ställen anges målvärde 

för 2020 men det saknas referens till aktuellt värde. Vidare 

framgår det inte tydligt vilka nya aktiviteter och mål som lagts in 

endera utifrån budgetbeslut i fullmäktige/nämnd/styrelse eller av 

verksamheterna själva. Vi vill därför att arbetet med framtagning 

av verksamhetsplaner ses över inför 2021.  

 

I ovanstående protokollsanteckning instämmer 

Håkan Nyborg (SD). 

 

Beslutsgång  

Ordföranden bifaller att Moderaterna till protokollet får göra en 

anteckning.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektören 

Verksamhetsområde IT-centrum 

Verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service 
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§237 Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi 
2020-2024 
Diarienummer: RJL 2019/2400 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

1. Godkänner föreliggande förslag till handlingsplan för den 

regionala utvecklingsstrategin 2020-2024 

2. Ser att lämnade synpunkter från kommunerna arbetas in i 

handlingsplanerna för den regionala utvecklingsstrategin. 

Reservation 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar 

sig till förmån för egna yrkanden. 

 

Sammanfattning  

I samband med att en regional utvecklingsstrategi 2020-2035 tas 

fram utarbetas en handlingsplan för strategins sex delområden. 

Denna ska stödja och ge kraft i arbetet med genomförandet av 

strategin. Handlingsplanen kommer revideras vart fjärde år. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-12-09 

 Protokollsutdrag nämnd ANA 2019-11-20 

 Protokollsutdrag nämnd TIM 2019-11-19 

 Protokollsutdrag nämnd FS 2019-11-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-09 

 Handlingsplan för regional utvecklingsstrategin 2020-

2024 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm (M) yrkar bifall till följande: Att de skrivningar 

som fanns med i remissversionen före sommaren, om att 

Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde tillväxtregion återförs i 

handlingsplanerna samt att skrivningarna om att invånarna i vårt 

län attraheras av en mångkulturell miljö stryks. De yrkande som 

är lagda av moderaterna i FS, TIM och ANA yrkar vi även på i 

styrelsen, se respektive nämnds behandling av ärendet.  
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Håkan Nyborg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

ändringarsyrkanden som förts fram vid behandlingen av RUS. 

 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets 

ändringsyrkanden som förts fram vid behandlingen av RUS.  

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga avslår styrelsen Moderaternas yrkande,  

Sverigedemokraternas yrkande samt Vänsterpartiets yrkande.  

 

Bifaller arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regional utveckling  

§238 Ombud till extra bolagsstämma i RJL 
Älghunden 4 AB 
Diarienummer: RJL 2019/2890 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

1. Utser regionstyrelsens ordförande till ombud på extra 

bolagsstämma i RJL Älghunden 4 AB.  

 

2. Uppdrar till ombudet att föreslå att styrelsen i RJL 

Älghunden 4 AB utökas med en ledamot och att 

ekonomidirektör Jane Ydman utses. 

Sammanfattning  

RJL Älghunden 4 AB är av Region Jönköpings län helägt. 

Bolagets styrelse har två ledamöter. Förslaget är att antalet utökas 

med en ledamot.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-12-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  
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§239 Förslag om hantering av initiativärenden 
Diarienummer: RJL 2019/2053 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Beslutar att förslag om initiativärenden återremitteras till 

parlamentariska nämnden 

 

Reservation  

Moderaterna, Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet reserverar 

sig till förmån för egna förslag. 

 

Sammanfattning  
Förslag om initiativrätt i nämnderna har lyfts med förslag om att 

ett regelverk tas fram om hur man kan väcka ett ärende i en 

nämnd. 

Parlamentariska nämnden har tagit fram en rutin för hantering av 

initiativärenden och överlämnar förslaget till regionstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-12-09 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-09-11 

 Skrivelse daterad 2019-09-03 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19 

 Utdrag överläggning med regionfullmäktiges presidium 

och partiföreträdare 2019-06-03 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till parlamentariska nämndens 

förslag med instämmande av Mikael Ekvall (V) och  

Malin Wengholm (M). 

 

Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Parlamentariska nämnden  

Regionledningskontoret – kansli  
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§240 Avslutning 
Ordföranden framför ett tack till samtliga ledamöter med en 

tillönskan om en God Jul och Gott Nytt år.  

 

Marcus Eskdahl framför tack och julhälsning till ordföranden.  

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 15:45.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Or 

Pontus Lundgren (BA) Samuel Godrén (SD) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


