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PROTOKOLL 1(24) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§115-148 

Tid: 2019-08-13, kl 11:00-15:30 

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 

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) 

Emilie Walfridsson (C) 

Carina Stende (S) 

Mari Lindahl (L) 

Nena Stamenkovic (S) 

Carl-Johan Lundberg (M) 

Dan Sylvebo (M) 

Anders Gustafsson (SD) 

 

Övriga:  

Jane Ydman, t f regiondirektör 

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör  

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör 

Lars Wallström, controller §119  

§115 Upprop 
Upprop förrättas samtliga närvarande ledamöter och ersättare 

redovisas. 
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§116 Val av protokollsjusterare 
Regionstyrelsen väljer Per Svenberg (S) och  

Samuel Godrén (SD) att justera protokollet tillsammans med 

ordföranden. 

§117 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Under punkten aktuell information kommer information att ges 

om ambulansflyg.  

§118 Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 
Noteras och läggs till handlingarna. 

§119 Intern kontroll – redovisning 
Redovisning av genomförda kontrollmoment första halvåret av  

Lars Wallström. 

§120 Aktuell information 
Information ges av t f regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör 

samt regional utvecklingsdirektör enligt följande:  

 Hälso- och sjukvårdsrapporten för 2019 från SKL 

 Qomut – invigning den 19 augusti – parad den 24 den 

augusti 

 Beredskapsseminarium 20 augusti för regionstyrelsens 

ordinarie ledamöter och regionens ledningsgrupp 

 Sommaren 2019 – preliminär rapport  

 Bryssel – rapport från styrgruppskonferens med 

Småland/Blekinge samt Halland 

 Almedalen 2019 – rapport 

 SMOT – uppföljning  

§121 Ajournering  
Sammanträdet ajourneras för lunch kl 12:10 och återupptas 

kl 13:00 

§122 Aktuell information  
 Ambulansflyg – Marcus Eskdahl informerar om arbetet 

inom Svenskt ambulansflyg och upphandling av flygplan. 
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§123 Månadsrapport  
Redovisning av t f regiondirektör.  

§124 Fråga  
Fråga från Sverigedemokraterna gällande obetalda patientavgifter 

besvaras. Frågan ställdes vid styrelsens sammanträde i juni 2019. 

§125 Regionstyrelsens uppsiktsplikt  
T f regiondirektör redovisar förslag till rutin för återkoppling 

gällande nämndernas måluppfyllelse avseende systemmätetal.  

§126 Regional utvecklings uppdrag och organisation  
Presentation av regional utvecklingsdirektör kring verksamhetens 

uppdrag och organisation. 

§127 Rapport från samverkansorgan i länet 
Region Jönköpings läns representanter informerar om det arbete 

som pågår inom de råd som Länsstyrelsen initierat. 

 

Information ges enligt följande: 

 Jämställdhetsrådet av Jimmy Ekström  

 Integrationsrådet av Sibylla Jämting samt Mikael Ekvall 

 Klimatrådet – Marcus Eskdahl  

§128 Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2019/ 239 
 

Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna. 

§129 Anmälan av vidaredelegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2019/240 
 

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna. 

§130 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd 
Diarienummer: RJL 2019/310 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Avslå motionen. 
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Reservationer  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson, 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 

Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Inför ett samlat 

högkostnadsskydd: 

 Att ett samlat högkostnadsskydd införs 

 Att det gemensamma taket sätts till 2 400 kronor. 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att den avslås. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag 2019-04-29 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar att ärendet bör återremitteras för 

komplettering av underlaget.  

 

Samuel Godrén instämmer i yrkandet om återremiss.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvall och Samuel 

Godréns yrkande om återremiss och finner att ärendet ska 

behandlas vid dagens sammanträde. 
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På ordförandes fråga beslutar styrelsen avslå motionen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

§131 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt 
och permanent inslag i vården  
Diarienummer: RJL 2019/312  

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Avslå motionen. 

 

Reservationer  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim 

Strand, Vänsterpartiet föreslår i motionen Sjukhusclowner ska 

vara ett naturligt och permanent inslag i vården: 

 Att sjukhusclowner anställs på heltid i regionen. 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att den avslås. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvalls yrkande mot 

föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar daterat 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-04-29 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 
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 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 

permanent inslag i vården 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§132 Motion – Nollvision inom arbetet med 
suicidprevention  
Diarienummer: RJL 2019/316 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Anse motionen besvarad. 

 

Reservationer  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Nollvision inom 

arbetet med suicidprevention: 

 Att Region Jönköpings län inrättar en nollvision i det 

suicidpreventiva arbetet 

 Att arbetet med att ta fram en nollvision samkörs ihop 

med de kommuner i regionen som är intresserade av att 

delta.  

 Att anhörigföreningar tillåts involveras i arbetet.  

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att den är besvarad. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar daterat 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-04-30 
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 Protokollsutdrag nämnden 2019-04-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05 

 Motion - Nollvision inom arbetet med suicidprevention 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvalls yrkande mot 

föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§133 Motion – Generalplan för våra tre akutsjukhus 
Diarienummer: RJL 2018/1872 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Anse motionen besvarad. 

 

Reservationer  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Generalplan för 

våra tre akutsjukhus att: 

 Ett framtidsinriktat arbete påbörjas med syfte att 

presentera en generalplan för respektive akutsjukhus i 

regionen. Generalplanerna skall omfatta långsiktiga 

beskrivningar av verksamhetens innehåll och en tydlig 

beskrivning över vilken vård som skall erbjudas på våra 

akutsjukhus framöver. 
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Generalplanerna skall även ta hänsyn till och inbegripa 

vilka förutsättningar som krävs för att i längden kunna 

bemanna och bedriva adekvat akutsjukvård och en säker 

förlossningsmottagning med jourkompetens 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att den är besvarad. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04 

 Motionssvar daterat 2019-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-02-27 

 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 – Generalplan för våra tre akutsjukhus 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvalls yrkande mot 

föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  
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§134 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst 
inom primärvården 
Diarienummer: RJL 2018/922 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

 Återremittera motionen med motiveringen att 

motionssvaret behöver  uppdateras. 

Reservation 

Samuel Godrén och Håkan Nyborg, Sverigedemokraterna 

reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig 

till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, 

Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen 

inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården: 

 Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade 

digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla 

vårdvalsenheter inom primärvården.  

 Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför 

krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och 

med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst.  

       

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår att den avslås. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2018-11-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-04-17 
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 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10 

 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom 

primärvården 2018-03-27 

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet 

Ordföranden föreslår att motionen återremitteras för ett uppdaterat 

motionssvar. I förslaget om återremiss instämmer Marcus Eskdahl  

och Mikael Ekvall.  

 

Malin Wengholm yrkar bifall till FS-nämndens förslag om att 

avslå motionen samt vill till protokollet göra följande anteckning:  

För moderaterna är det viktigt att valfriheten inte begränsas för 

invånarna i region Jönköpings län. Att överväga att införa 

offentliga sjukvårdsmonopol driver inte den nödvändiga 

utvecklingen av vården framåt och är därför inget som 

moderaterna kommer att ställa sig bakom.  

 

Håkan Nyborg yrkar bifall till FS-nämndens förslag om avslag till 

motionen.  

 

Beslutsgång 

På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen att ärendet ska 

återremitteras med hänvisning till att motionssvaret behöver 

uppdateras.   

 

Beslut skickas till 

Nämnden Folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§135 Motion – Jämlik förebyggande vård även på 
landsbygden  
Diarienummer: RJL 2018/2153 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Anse motionen besvarad. 
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Sammanfattning  

Desiré Törnqvist och Eva Eliasson, Socialdemokraterna föreslår i 

motionen Jämlik förebyggande vård även på landsbygden: 

 Att det tillsätts en utredning om hur mammografivagnen 

och dess verksamhet kan göras tillgänglig på flera orter i 

länet i syfte att fler kvinnor ska göra mammografi. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår att motionen är 

besvarad. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-25 

 Motionssvar daterat 2019-06-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12 

 Motionsunderlag daterat 2019-06-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-25 

 Protokollsutdrag nämnden 2019-03-20 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-11-13 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-10-02 

 Motion - Jämlik förebyggande vård även på landsbygden 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

§136 Beslut om bolagsverksamhet 2018 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet  
Diarienummer: 2019/1371 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Bedömer att verksamheten i bolagen Smålands Turism 

AB, Bostadsbyggen AB, TvNo AB och Almi 

företagspartner Jönköping AB som bedrivits under 2018 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

samt utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  
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Sammanfattning  

I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens 

arbetsordning ska regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den 

verksamhet som bedrivits i bolag varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 

kommunala befogenheten. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-14 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

§137 Uppföljning av tidigare genomförda 
granskningar  
Diarienummer: 2019/945 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 

revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 

regionfullmäktige och regionrevisionen. 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av två 

tidigare genomförda granskningar.  

 

De granskningar som följts upp avser åtgärder för en ekonomi i 

balans som genomfördes 2015 samt förebyggande åtgärder kring 

oegentligheter 2016.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17 

 Missiv regionrevisionen daterat 2019-03-25 

 Revisionsrapport från Pwc daterad mars 2019 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

Verksamhetsstöd och service – stab 
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Regionfullmäktige 

Regionrevisionen 

§138 Granskning av intern kontroll inom regionens 
löneprocess 
Diarienummer: RJL 2019/942 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 

revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 

regionfullmäktige och regionrevisionen. 

 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört en granskning av intern kontroll 

inom regionens löneprocess och lämnat rekommendationer på 

åtgärder. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11 

 Missiv från regionrevisionen daterat 2019-03-25 

 Revisionsrapport, daterad mars 2019 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – HR, ekonomi 

Regionrevisionen 

Regionfullmäktige 

§139 Granskning av styrning och uppföljning av 
Smålands Musik och Teater  
Diarienummer: RJL 2019/944 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 

revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 

regionfullmäktige och regionrevisionen. 
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Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig genom 

tjänsteskrivelse 2019-04-29 om de rekommendationer som 

förslagits som åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans för 

kulturinstitutionen Smålands Musik och teater. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag ANA 2019-06-19 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-06-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29 

 Revisionsrapport från Pwc: Granskning av styrning och 

uppföljning av Smålands Musik och Teater (SMOT) 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – regional utveckling 

§140 Granskning av intern styrning och kontroll 
Diarienummer: RJL 2019/943 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 

revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 

regionfullmäktige och regionrevisionen 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig som följd 

av den granskning som regionrevisionen genomfört av intern 

styrning och kontroll. Den gjorda granskningen syftar till att 

bedöma om den interna kontrollen för Regionstyrelsen, Nämnden 

för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för 

trafik, intrastruktur och miljö är tillräcklig. Revisorernas 

sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och de berörda 

nämnderna delvis har en tillräcklig intern kontroll och överlämnar 

ett antal rekommendationer.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05 

 Regionrevisionens missiv 2019-03-25 avseende 

granskning av intern styrning och kontroll 

 Revisionsrapport från PwC, Mars 2019: Granskning av 

intern styrning och kontroll 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§141 Granskning av årsredovisning 2018 
Diarienummer: RJL 2019/940 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 

revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 

regionfullmäktige och regionrevisionen.  

 

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört en granskning av 

årsredovisningen för 2018. Revisorerna bedömer att 

årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer 

avseende god redovisningssed, med undantag för redovisning av 

pensionsåtagandet. Revisionen lämnar två rekommendationer 

med anledning av genomförd granskning.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse 2019-06-17 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – ekonomi  
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§142  Budget 2020 för samordningsförbunden  
Södra Vätterbygden och Höglandet 
Diarienummer: RJL 2019/1301 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

1. Godkänner en utökning av budget 2020 för 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden på 304 000 

kronor, 

2. Godkänner en utökning av budget 2020 för Höglandets 

samordningsförbund på 395 500 kronor,  

3. Godkänner att ovanstående utökningar genomförs under 

förutsättning att övriga medlemmar fattar beslut om 

utökning.  

4. Uppdrar åt budgetberedningen att inarbeta utökningen 

inom budgetram för Region Jönköpings län 2020. 

 

Reservation  

Malin Wengholm och Thomas Bäuml reserverar sig till förmån 

för eget yrkande.  

 

Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson reserverar sig till 

förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och 

Höglandets samordningsförbund har inkommit. I skrivelserna 

ställs frågan om Region Jönköpings län kan ställa sig bakom en 

utökning av budgeten för 2020 för samordningsförbunden. En 

utökning innebär att medlemmarnas årliga insats ökas samtidigt 

som de statliga medlen då kan växlas upp. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 samt  

2019-08-13 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18 samt 2019-07-30 

 Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

daterad 2019-05-09 samt Höglandets samordningsförbund 

2019-03-01 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl och Rune Backlund yrkar bifall till förslaget om 

utökning av budget för båda samordningsförbunden.  

 

Malin Wengholm (M) yrkar bifall till utökning av budget för 

Södra Vätterbygdens samordningsförbund.  

Yrkar avslag på utökning av budget för Höglandets 

samordningsförbund med följande motivering: Moderaterna 

yrkar avslag på ärendet med hänvisning till att de ekonomiska 

ramarna är lagda och att det därmed inte finns utrymme till detta 

i kommande budget. 

  

Samuel Godrén yrkar avslag till förslaget om utökning av budget 

för båda samordningsförbunden med följande motivering:  

Dagens budget är tillräcklig. Med en minskad migration skulle 

arbetsbördan för samordningsförbunden minska.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag om 

utökning av budget var för sig för samordningsförbunden och 

finner att styrelsen bifaller budgetutökning för Södra 

Vätterbygdens samordningsförbund samt även en budgetutökning 

för Höglandets samordningsförbund. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsens arbetsutskott – budgetberedningen  

Regionledningskontoret – ekonomi  

Berörda samordningsförbund  

§143 Reglemente för Länsrådet för 
funktionsnedsättningar – LFF 
Diarienummer: RJL 2019/539 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Fastställer reglemente för Länsrådet för 

funktionsnedsättningar att gälla från och med 2019-09-01, 

där antalet sammanträden per år fastställs till fyra stycken 

och där extra sammanträde ska hållas om rådets 

ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär 

det, 
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 Kompletterar föreliggande förslag till reglemente med 

nedanstående tre föreslagna punktsatser samt, 

 Ger uppdrag till att Region Jönköpings läns 

arvodesreglemente kompletteras över vilka ersättningar 

som gäller för rådets ordinarie ledamöter och ersättare. 

Sammanfattning  
I Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, träffas 

länsorganisationer och Region Jönköpings län och diskuterar 

frågor som berör området funktionshinder. LFF är ett råd 

underställt regionstyrelsen. LFF har fått lämna synpunkter på 

reglementet.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-19 samt  

2019-06-24 

 Missiv och reglemente för Länsrådet för funktionshinder 

daterat 2019-02-13. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att reglementet kompletteras med följande 

punkter:  

 Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i rådets 

sammanträden. 

 Som sekreterare i rådet utses tjänsteman från 

regionledningskontoret  

 Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen 

av frågor som berör funktionshinderområdet i den mån det 

är lämpligt och tidsmässigt möjligt. 

 

Beslutsgång 

Styrelsen bifaller ordförandes förslag till kompletteringar.  

 

Beslutet skickas till  

Parlamentariska nämnden  

Regionledningskontoret – kansli  

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 
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§144 Reglemente för Länspensionärsrådet  
Diarienummer: RJL 2019/547 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Fastställer reglemente för Länspensionärsrådet att gälla 

från och med 2019-09-01, där antalet sammanträden per år 

fastställs till fyra stycken och där extra sammanträde ska 

hållas om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets 

ledamöter begär det, 

 Kompletterar föreliggande förslag till reglemente med 

nedanstående föreslagen punkt samt, 

 Ger uppdrag till att Region Jönköpings läns 

arvodesreglemente kompletteras över vilka ersättningar 

som gäller för rådets ordinarie ledamöter och ersättare. 

 

Sammanfattning  

Regionens pensionärsråd – LPR, är ett organ för överläggningar, 

samråd och ömsesidig information mellan ledamöter för Region 

Jönköpings län och pensionärsorganisationerna. LPR är ett råd 

underställt regionstyrelsen och har getts möjlighet att yttra sig i 

ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Länspensionärsrådet 2019-05-20 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-19 samt 2019-

06-24 

 Missiv och reglemente för Länspensionärsrådet daterat  

2019-02-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att reglementet kompletteras med följande 

punkter:  

 Rådet ska ges möjlighet att ge synpunkter i beredningen 

av frågor som berör äldreområdet i den mån det är 

lämpligt och tidsmässigt möjligt. 

 

Beslutsgång 

Styrelsen bifaller ordförandes förslag till kompletteringar.  
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Beslutet skickas till  

Parlamentariska nämnden  

Regionledningskontoret – kansli  

Länspensionärsrådet, LPR 

§145 Avsiktsförklaring angående deltagande i 
Biogas Research Center  
Diarienummer: RJL 2018/2503 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

1. Godkänner medverkan och medfinansiering i Biogas 

Research Center enligt konsortieavtal. 

2. Att den kontanta insatsen 200 000 kronor finansieras 

genom omdisponering från regionstyrelsens anslag för 

oförutsett under projektperioden 2019 – 2022. 

3. Att ärendet anmäls till TIM-nämnden. 

 

Reservation 

Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig 

till förmån för eget yrkande. 

 

Samuel Godrén och Håkan Nyborg-Karlsson, 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har för avsikt att medverka i Biogas 

Research Center vid Linköpings universitet. Medverkan och 

finansiering regleras i konsortieavtal. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18 

 Avtal Biogas Research Center  

 Bilaga till avtal 

 Programbeskrivning för Kompetenscentrum Biogas 

Research Center 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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Malin Wengholm yrkar avslag med hänvisning till att 

forskningsanslag bör prioriteras till vår egen högskola.  

 

Håkan Nyborg yrkar avslag med följande motivering: 

Sverigedemokraterna anser att denna forskning främst ska 

finansieras av staten och de privata aktörer som sedan kommer 

dra ekonomiska nytta av den färdiga produkten. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 

avslagsyrkanden från Malin Wengholm och Håkan Nyborg.  

Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

Verksamhetsstöd och service – område miljö 

Verksamhetsstöd och service – energikontoret  

§146 Årsredovisning stiftelser för 2018 
Diarienummer: RJL 2019/1490 

 

Regionstyrelsen  

1. Överlämnar för stiftelser med krav på årsredovisning 

till länsstyrelserna årsredovisningar och 

revisionsberättelse för år 2018. 

2. Lägga revisionsberättelse för regionens 

stiftelseförvaltning till handlingarna 

Sammanfattning 

Regionen förvaltar genom anknuten förvaltning 19 stiftelser 

(bilaga). Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka 13,1 

miljoner kronor. 

 

 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-22 

 Årsredovisningar 2018 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

§147 Obstetrisk mottagning, Värnamo  
Diarienummer: RJL 2019/1490 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner ombyggnad för obstetrisk mottagning på 

Värnamo sjukhus till en maximal kostnad på 2 614 000 

kronor. 

 

Reservationer  

Malin Wengholm och Thomas Bäuml, Moderaterna reserverar sig 

till förmån för eget yrkande 

 

Sammanfattning 

Ombyggnation behövs för att flytta den polikliniska verksamheten 

från förlossningsavdelningen på Värnamo sjukhus. Syftet är att 

öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön på förlossningen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-06-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-10 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm yrkar på följande: 

Moderaterna yrkar att det i beslutsattsatsen tydliggörs hur 

finansiering ska ske samt hur tillkommande drift skall finansieras. 

Moderaterna föreslår följande beslutstext. För ombyggnationen 

reserveras 2 614 000 kronor ur investeringsplanens befintliga 

utrymme för fastighetsinvesteringar. Tillkommande driftkostnader 

finansieras inom verksamhetsområdets ordinarie budget för 

driftkostnader respektive ospecificerade investeringar  

 

 

Rachel De Basso yrkar avslag på Malin Wengholms yrkande och 

bifall till föreliggande förslag.  
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Beslutsgång  

Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Malin 

Wengholms yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i 

enlighet med föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsstöd och service 

Verksamhetsområde kirurgisk vård 

Regionledningskontoret – ekonomi  

§148 Tillägg till hyresavtal avseende bussdepå i 
Jönköping  
Diarienummer: RJL 2018/3174 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

1. Godkänner föreliggande tilläggsavtal till hyresavtal mellan 

Region Jönköpings län och RJL Älghunden 4 AB 

avseende bussdepå Ljungarum i Jönköping,  

2. Godkänner föreliggande tilläggsavtal till hyresavtal mellan 

Region Jönköpings län och det trafikföretag som antas i 

upphandlingen av stadstrafik i Jönköping.  

Sammanfattning  

Två hyresavtal avseende bussdepån som uppförs i det helägda 

bolaget RJL Älghunden 4 AB har tidigare godkänts av 

regionstyrelsen, tillträdesdatum behöver flyttas fram eftersom 

upphandlingen av byggentreprenaden fått göras om och tidplanen 

därmed blivit förskjuten.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-08-13 

 Tjänsteskrivelse 2019-08-01 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

Regionfastigheter  

 

RJL Älghunden 4 

Jönköpings Länstrafik  
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Maria Frisk 

Ordförande 

Per Svenberg (S) Samuel Godrén (SD) 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


