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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 64-87 

Tid: 2019-05-14, kl 11:00-15:10 

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, §§64-73, §§76-87 

Rune Backlund (C) 

Mattias Ingeson (KD)   

Rachel De Basso (S) 

Samuel Godrén (SD) 

Per Svenberg (S) 

Jimmy Ekström (L) 

Sibylla Jämting (MP) 

Thomas Bäuml (M) 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) 

Pontus Lundgren (BA) 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) 

Mikael Ekvall (V) 

 

Ersättare:  

Håkan Sandgren (S) 

Pernilla Mårtensson (KD) 

Carina Stende (S) 

Anders Gustafsson, (SD) 

Mari Lindahl (L) 

Kim Strand (V) 

Carl-Johan Lundberg (M) 

Dan Sylvebo (M)), §§64-70 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§ 64-69 

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

§64 Upprop 
Upprop förrättas. 

§65 Val av protokollsjusterare 
Regionstyrelsen väljer Mattias Ingesson (KD) och  

Mikael Ekvall (V) att justera protokollet tillsammans med 

ordföranden. 
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§66 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  

§67 Informationsärenden och aktuellt  
Regiondirektör informerar om följande:  

 Regiondag den 6 maj 

 Lärcaféer 

 Värnamo Sjukhus – Årets tillväxtprofil vid näringslivsgala 

i Värnamo 

 Visning av Höglandssjukhusets lokaler  

 Redovisning av regionens svar avseende fråga från 

Näringslivsdepartementet avseende prioriteringar idet 

framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive 

sammanhållningspolitiken. Ärendet har behandlats i 

nämnderna ANA och TIM. 

 RUS – behandlas i regionfullmäktige vid 

augustisammanträdet 

 Bredband – ärende i Regionsamverkan Sydsverige 

 Införande av IT-systemet BOS kommer inte att ske under 

hösten utan vid senare tidpunkt. 

 Övning med Försvaret 13 maj – Värnamo sjukhus, 

Akutmottagningen deltog 

 Pågående samtal avseende SMOT.  

§68 Månadsrapport  
Redovisning av ekonomidirektör, se bildspel. 

Redovisar även hantering av de statsbidrag som regionen erhåller. 

§69 Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för lunch kl 12:00-. 

Sammanträdet återupptas kl 13:00. 

§70 Information – Arbetsmiljöverket  
Information från Arbetsmiljöverket – Ett hållbart arbetsliv, 

systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer. 

Informationen ges av Annika Heim och Bengt Fridell.  
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§71 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/ 239 

 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

 

§72 Anmälan av vidaredelegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/240 

 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§73 Anmälningsärende kapitalförvaltningsrapport 
kvartal 1 
Diarienummer: RJL 2019/168 

 

Rubricerade rapport anmäls och läggs till handlingarna. 

§74 Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 

 

Sammanfattning  

Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 

Prioritera psykvården: 
 

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att 

inventera de psykiatriska avdelningarna och undersöka det 

verkliga behovet av akut och slutenvård hos patienterna 
 

 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen 

av akutbesök, inläggningskriterier men även längden av 

vårdtiderna 
 

 Att psykvården får fler vårdplatser 
 

 Att mer pengar avsätts till psykvård 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-04-23 

 Motionssvar daterat 2019-04-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-10-09 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28 

 Motion - Prioritera psykvården 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§75 Motion – Bevara våra tre akutsjukhus 
Diarienummer: RJL 2018/1993 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Anse första och fjärde att-satsen besvarade.  

 Avslå andra och tredje att-satsen. 

 

Sammanfattning  

Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara 

våra tre akutsjukhus: 

 

 att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus 

där personal, politiker samt tjänstemän ingår  

 att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt 

snarast  

 att fast personal prioriteras med högre lön för att få en 

stabilitet  

 att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-04-23 

 Motionssvar daterat 2019-04-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 
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 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-02-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28 

 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§76 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy  
Diarienummer: RJL 2018/2817 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Bifalla förslaget i motionen att regionfullmäktige ska 

fastställa arbetsmiljöpolicy. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motion  

 att regionfullmäktige fastställer en arbetsmiljöpolicy i 

enlighet med lagstiftningen 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Förslag till motionssvar daterat 2019-04-23 

 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy  

 

Yrkanden/förslag vid sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag, bifall till 

motion.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionstyrelsen bifallit motionen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  
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§77 Förlängning av planperioden för den regionala 
kulturplanen 2018-2020 
Diarienummer: RJL 2016/2976 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna förslag till förlängning av planperioden av den 

regionala kulturplanen till och med år 2021. 

 

Reservation 

Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson, båda SD reserverar 

sig till förmån för egna yrkanden. 

  

Sammanfattning  
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 

kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 

regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 

regionala bidrag till regional kultur. Kulturplanen är en 

förutsättning för att Region Jönköpings län ska vara en del av 

kultursamverkansmodellen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag ANA-nämnden 2019-04-24 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-04-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11 

 Regional kulturplan RJL 2016/2976 

 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Håkan Nyborg-Karlsson yrkar för Sverigedemokratern att 

”Fristadsprogram för konstnärlig verksamhet” stryks ur 

programmet. Följande protokollsanteckning lämnas:  

Sverigedemokraterna menar att det krävs en stramare 

prioritering inom flera områden i kulturverksamheten för att få 

ekonomin att räcka till. Man bör bättre analysera de regionala 

samhällsekonomiska effekterna av den kulturpolitik man bedriver 

och dess betydelse för regionens utveckling. 
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Samuel Godrén yrkar för Sverigedemokraterna att stycket 

”Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete”  

sidan 11.  Byts ut mot nedanstående: 

Svensk kultur en värdefull del i den globala mångfalden  
Svenska kulturarvet har ett egenvärde genom de skönhetsvärden 

och den estetik som det står för. Globalt sett är vår kultur unik 

och värd att bevaras. Att värna om det svenska kulturarvet är att 

visa respekt mot tidigare generationer och inspirera kommande.  

Gemensamma normer och värderingar bidrar till ett 

sammanhållet län. Kulturimpulser från svenska förhållanden ska 

prioriteras. Solidaritet som baserar sig på identifikation och en 

stark känsla av gemenskap integrerar och bidrar till länets 

utveckling. 
 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till nämndens förslag till beslut 

och yrkar avslag på yrkanden från SD. I detta yrkande instämmer  

Per Svedberg (S) och Jimmy Ekström (L). 

 

Beslutsgång 

På ordförandes fråga bifaller regionstyrelsen föreliggande förslag 

att förlänga planperioden och avslår på ordförandes fråga 

Sverigedemokraternas yrkanden.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§78 Justering av vårdpeng i Vårdval primärvård 
Diarienummer: RJL 2018/222 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna justering av vårdpeng för ACG och CNI 2019 

inom vårdval primärvård att gälla från och med 

2019-07-01 samt, 

 Godkänner att utbetalning enligt justerad vårdpeng startar 

2019-09-01 med retroaktiv reglering under september till 

december 2019.  
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Sammanfattning  
I 2019 års förfrågningsunderlag för vårdval inom primärvård 

gjordes en förändring som innebär att intäkter för patientavgifter 

samt frikortsersättning inte tillfaller vårdcentralerna, i stället 

höjdes vårdpengen. Den beräkning av effekterna som gjordes 

inför 2019 gav en för hög nivå på vårdpeng för ACG och CNI 

2019 vilket justeras från och med 2019-07-01.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§79 Överenskommelse om samverkan mellan 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region 
Jönköpings län  
Diarienummer: RJL 2019/1118 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Godkänner överenskommelse om samverkan mellan 

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings 

län. 

Sammanfattning  

Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i 

Jönköpings län och Region Jönköpings län togs fram 2017. 

Överenskommelsen har nu reviderats tillsammans med 

Länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 209-04-30 

 Missiv daterat 2019-04-23 

 Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i 

Jönköpings län och Region Jönköpings län 

 

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen  

Regionledningskontor – regiondirektör  
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§80 Yttrande över: Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting  
Diarienummer: RJL 2019/486 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Finansdepartementet. 

Reservation  

Samuel Godrén, (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat förslag Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen 

för kommuner och landsting (SOU 2018:74). Region Jönköpings 

län tillstyrker i huvudsak förslaget med några synpunkter till det 

fortsatta beredningsarbetet.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Missiv daterad 2019-04-09 

 Förslag till yttrande daterat 2019-05-16 

 

Yrkande/förslag vid sammanträde 

Samuel Godrén (SD) yrkar på att regionens yttrande kompletteras 

med nedanstående. Variabeln ”barnfattigdom” ersätter variabeln 

”långvarigt behov av försörjningsstöd”. Barnfattigdom bör 

bedömas i ett större perspektiv. I Sverige har alla barn tillgång till 

mat, skola, vård, omsorg och försörjningsstöd till skillnad mot 

många andra länder. Om ett barn inte har tillgång till exempelvis 

internetuppkoppling eller två par skor från dag ett i Sverige 

klassas de som fattiga. Barnfattigdom är relativt och borde inte få 

så stort genomslag. Istället borde andelen äldre i befolkningen få 

större genomslag som en variabel i kostnadsutjämningen. 

 

Rachel De Basso yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag 

på Samuel Godréns yrkande. I detta instämmer Jimmy Ekström.  
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Beslutsgång 

Ordförandens fråga bifalls föreliggande förslag och Samuel 

Godréns yrkande avslås.  

 

Beslutet skickas till  
Finansdepartementet  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§81 Yttrande: Förslag till en nationell institution för 
mänskliga rättigheter i Sverige  
Diarienummer: RJL 2019/638 

 

Beslut  

Regionstyrelsen    

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Kulturdepartementet, samt instämmer i det yttrande som 

avgetts av Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat förslag ”Förslag till en nationell institution för 

mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)”. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Missiv daterat 2019-04-23 

 Förslag till yttrande daterad 2019-05-14 

 

Beslutet skickas till  

Kulturdepartementet 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård 
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§82 Yttrande: Förslag om dataskyddsbestämmelser 
som komplettering till propositionen – Ny 
ordning för att främja god sed och hantera 
oredlighet i forskningen 
Diarienummer: RJL 2019/777 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Utbildningsdepartementet. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerade promemoria och har tagit del av promemorian och ser 

i huvudsak positivt på de förslag som beskrivs, dock finns 

synpunkter på förslaget.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Missiv daterat 2019-04-17 

 Ytterande daterat 2019-05-10 

 Remiss och betänkande från Utbildningsdepartementet 

 

Beslutet skickas till  

Utbildningsdepartementet  

Regionledningskontoret – kansli, Futurum 

§83 Regionsamverkan Sydsverige – Årsberättelse 
Diarienummer: RJL2019/855 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse 

för 2018.  

Sammanfattning  

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 28 

februari 2019 årsberättelsen för 2018. Revision har genomförts 

utan anmärkningar och årsmötet planeras genomföras senast 31 

maj per capsulam med utsedda ledamöter från varje region.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Tjänsteskrivelse 2019-04-15 

 Missiv och årsberättelse 2018 från Regionsamverkan 

Sydsverige 

 

Beslutet skickas till  

Regionsamverkan Sydsverige att: Gunne Arnesson-Lövgren 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård, Regional 

utveckling 

§84 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer i 
samband med EU-valet  
Diarienummer: RJL 2019/849 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

1. Anvisar för politiska ungdomsförbunds EU-valarbete 2019 

ett maximalt bidrag motsvarande 3 000 kronor per mandat 

som moderpartiet har i regionfullmäktige under 

innevarande mandatperiod.  

2. Anvisar för detta ändamål 243 000 kronor ur 

regionstyrelsens ram för oförutsedda utgifter.  

Sammanfattning  

Inför EU-valet 2019 görs en extra insats för att öka ungas 

valdeltagande och engagemang i frågor som berör det europeiska 

samarbetet och främjar ungas möjligheter till påverkan och 

politiskt inflytande. En ram motsvarande 3 000 kronor per mandat 

i regionfullmäktige (81 x 3 000 kronor = 243 000 kronor) avsätts 

för politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerat i 

regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. De politiska 

ungdomsförbunden får efter inlämnad redovisning ta del av 

avsatta medel.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Tjänsteskrivelse 2019-04-15 
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Yrkande/förslag vid sammanträde 

Marcus Eskdahl (S), Mikael Ekvall (V), Rune Backlund (C), 

Tomas Bäuml (M) samt Malin Wengholm (M) yrkar bifall till 

föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Berörda politiska ungdomsförbund  

Regionledningskontoret – kansli, ekonomi 

§85 Utökat anslag för ombyggnad för MR-kameror 
vid Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2018/12 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Återremitterar ärendet för en förnyad upphandling och 

beredning.  

 

Sammanfattning  

Beslut om ombyggnation för installation av MR kamera vid 

Länssjukhuset Ryhov togs under 2018. Efter upphandling 

konstateras att kostnaden är väsentligt högre än beslutat anslag 

beroende på att ombyggnationen visat sig vara mer komplex än 

ursprunglig kalkyl bygger på. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16 

 

Yrkande/förslag vid sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till återremissyrkandet. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – ekonomi  

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter   
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§86 Nyanskaffning av två dagambulanser 
Diarienummer: RJL 2019/860 
 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Godkänner inköp av två dagambulanser till en maximal 

kostnad på 4 700 000 kronor. 

Sammanfattning  

Inköp av två nya dagambulanser med placering i Mullsjö och 

Aneby med syfte att korta insatstiderna. Investeringen består av 

fordon inklusive inredning. Beslut togs juni 2018 där även 

finansiering av driften ingår.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-04-30 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-12 
 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Ekonomi, Folkhälsa sjukvård 

§87 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:10  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk (KD) 

Ordförande 

Mattias Ingesson (KD) Mikael Ekvall (V) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


