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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00-16:10  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Maria Frisk, (KD) ordförande 

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf, via länk 
Malin Wengholm (M) 2:e v ordf, via länk 
Rune Backlund (C), via länk 
Mattias Ingeson (KD), via länk 
Rachel De Basso (S), via länk 
Samuel Godrén (SD), via länk 
Per Svenberg (S), via länk 
Jimmy Ekström (L), via länk 
Sibylla Jämting (MP), via länk 
Thomas Bäuml (M), via länk 
Martin Nedergaard-Hansen (BA), via länk 
Pontus Lundgren (BA), via länk 
Håkan Karlsson Nyborg (SD), via länk 
Mikael Ekvall (V), via länk 

Ersättare Håkan Sandgren (S), via länk 
Pernilla Mårtensson (KD), via länk 
Anders Gustafsson (SD), via länk 
Carl-Johan Lundberg (M), via länk 
Mari Lindahl (L), via länk §§ 206-228 
Nena Stamenkovic (S), via länk 
Emilie Walfridsson (C), via länk 
 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Siv Kullberg, kanslidirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, via länk 
Marie Berghem, ekonomidirektör, via länk 
Ulf Fransson, tf regional utvecklingsdirektör, via länk 
Miriam Markusson Berg, verksamhetsdirektör för VoS, via länk 
Anders Sahlsten, upphandlare, via länk 
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, via länk 
Peter Friberg, sektionschef RU, via länk 
Maria Cannerborg, miljöchef, via länk 
Malin Skreding Hallgren, utvecklingsledare, via länk 
Anette Nilsson, utvecklingsstrateg, via länk 
Lena Strand, facilitator 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00-16:10  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Mattias Ingeson 
 
 
 

 Thomas Bäuml  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 206  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 207  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs  
Mattias Ingeson (KD) och Thomas Bäuml (M).  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 208  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 209  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 210  
 
Aktuell information 
Regiondirektör informerar om följande: 

 Nytt stabsläge fr o m den 28 oktober p g a pandemin, med dagliga 
möten inom regional särskild sjukvårdsledning. Pandemimöte varje 
vecka med inbjudna från verksamheten för information om aktuellt 
läge. Verksamheter inom regionen har fått stänga ned för externa 
besökare, till exempel inom kultur men även regionens egna 
matsalar/restauranger har stängt för externa besökare.  

 Uppdraget att förbättra formerna för digitala möten har delvis 
genomförts men arbete pågår med ytterligare förbättringar. 

 Öppna jämförelser – Regionen ligger i topp på flera områden och 
undersökningar som kommit under hösten. 

 
Vid dagens sammanträde ges även en presentation av, sedan i juni, ny 
verksamhetsdirektör för Verksamhetsstöd och service Miriam Markusson 
Berg, se bildspel.  
 
Under punkten aktuell information ställs även en fråga från Per Svenberg 
kring om och hur medarbetare rör sig mellan olika verksamheter som 
besvaras.  
 
Fråga ställs även om vaccinering av säsongsinfluensa som besvaras.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 211  
 
Månadsrapport 
Ekonomidirektör redovisar månadsrapport och svarar på frågor.  

Beslut  
Regionstyrelsen godkänner redovisningen.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 212  
 
Anmälan av informationshandlingar 2020 
Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2020/181 
 
Anmäls och läggs till handlingarna  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 213  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2020 Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2020/182 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 214  
 
Från årshjulet: Regional utveckling ur RS perspektiv 
 
Information av regional utvecklingsdirektör kring regional utveckling ur ett 
styrelseperspektiv med information om RUS-ledningssystem. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 215  
 
Från årshjulet: Återrapport 2019 års intern 
kontrollmoment 
Rapport av regiondirektör avseende åtgärder från 2019 års 
internkontrollmoment 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 216  
 
Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar Budget och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 
2022-2023 med bilagor till regionfullmäktige. 
 

Regionfullmäktige 
 Godkänner föreliggande Budget och verksamhetsplan 2021 med 

flerårsplan 2022 – 2023 med bilagor. 

Reservationer 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig till 
förmån för eget budgetförslag.  
 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.  
 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
budgetförslag.  

Sammanfattning  
Föreligger förslag till Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-11-10 
 Budget med flerårsplan för 2022-2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget samt 
meddelar att handlingen kommer att kompletteras inför behandling i 
fullmäktige.  
 
Malin Wengholm yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget samt 
meddelar att handlingen kommer att kompletteras inför behandling i 
fullmäktige.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Marcus Eskdahl (S), Jimmy Ekström (L), Rune Backlund (C), Mattias 
Ingeson (KD), Martin Nedergaard-Hansen (BA) samt Sibylla Jämting (MP) 
med flera yrkar bifall till koalitionens förslag till budget.  
 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till budget.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att fyra förslag finns och på fråga om bifall eller avslag 
på varje alternativ beslutar styrelsen bifalla koalitionens budget, avslå 
Moderaternas, Sverigedemokraternas samt Vänsterpartiets förslag till 
budget.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 217  
 
Hållbarhetsprogram 2021-2025 
Diarienummer: RJL 2019/2902 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna hållbarhetsprogram 2021-2025 för Region Jönköpings 
län. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Nuvarande program för hållbar utveckling gäller för perioden 2017-2020. 
Under 2019 och 2020 har ett nytt hållbarhetsprogram för åren 2021-2025 
tagits fram. 
 
Betydelsefulla utgångspunkter i det nya hållbarhetsprogrammet är program 
för hållbar utveckling 2017-2020, Agenda 2030 samt nationella och 
regionala mål, strategier och åtgärdsprogram. 
Programmet syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt 
hållbart sätt nå vår vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag TIM 2020-10-13 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02  
 Hållbarhetsprogram 2021-2025 
 Beräkning av kostnader och besparingspotential 
 Remissredogörelse, ändringslogg 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Mikael Ekvall (V), Marcus Eskdahl (S), Jimmy Ekström (L), Sibylla 
Jämting (MP), Mattias Ingeson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
I ovanstående yrkande instämmer Rune Backlund (C) som även yrkar 
avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande.  

Thomas Bäuml (M), meddelar att moderaterna inte deltar i dagens beslut 
utan återkommer vid regionfullmäktige. 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen i enlighet med föreliggande 
förslag och avslår Sverigedemokraternas förslag till ändringsyrkanden.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 218  
 
Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2019/170 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 
sjukvård 2020-2030 som plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i Budget och verksamhetsplan för 2020 beslut 
om att en handlingsplan för framtidens hälso- och sjukvård ska tas fram.   
 
Bakgrund och utgångspunkter till planen för att möta framtidens hälso- och 
sjukvård är hämtat från Budget och verksamhetsplan 2019 och 2020. 
 
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och sjukvård finns behov av 
ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården, i den nära vården. 
Planen för framtidens hälso- och sjukvård beskriver den omställning som 
kommer krävas utifrån sex olika övergripande strategier.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS 2020-11-17 
 Missiv daterat 2020-11-16 
 Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 

2020-2030 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-10-13 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-06-16 
 Protokollsutdrag nämnden 2020-01-21 
 Protokollsutdrag nämnden 2019-09-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-29 
 Rapport från workshop 7 maj om Framtidens hälso- och sjukvård 

18



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S), Jimmy Ekström (L), Mikael Ekvall (V),  
Thomas Bäuml (M) samt Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen enhälligt bifallit föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 219  
 
Nytt biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3363 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna tilläggsbudget på 20 000 000 kronor för Länstrafikens nya 
biljettsystem och nya fordonsteknik. 

Sammanfattning  
I parallella projekt ersätter Jönköpings Länstrafik sitt nuvarande 
biljettsystem och investerar samtidigt i ny teknik för att förbättra 
trafikinformation och arbetsprocesser. Det nya biljettsystemet tas fram i ett 
gemensamt projekt tillsammans med trafikhuvudmännen i Kronobergs- och 
Hallands- och Kalmar län. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Information vid dagens sammanträde av trafikdirektör  
 Tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 
Thomas Bäuml (M) vill till protokollet göra följande anteckning vilket 
godkänns: Kostnaderna i detta projekt har rusat iväg snabbt men det har 
inte rapporterats till facknämnd i tidigare skede. Det finns ofta 
omständigheter man inte kan rå över men om man i god tid flaggar för 
kostnadsökningar så kan man ges en möjlighet att vidta kostnadsbesparande 
åtgärder i större utsträckning. 
 
Samuel Godrén (SD) vill till protokollet göra följande anteckning vilket 
godkänns: Sverigedemokraterna anför att en mer träffsäker ekonomisk 
prognostisering i framtida projekt är önskvärd. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2

21



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 220  
 
Genomlysningslabb på Röntgen i Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/1950 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna ombyggnad för utrustningsbyte på labb 1 och labb 2/3 i 
hus 07 på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 
14 200 000 kronor. 

2. Godkänna köp av två utrustningar till en sammanlagd kostnad på 
9 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Tre nuvarande labb på Höglandssjukhuset i Eksjö ska byggas om till två 
labb, varav det ena är ett skelettlabb och det andra är ett genomlysningslabb. 
Ombyggnationen görs för att anpassning ska ske för de nya utrustningar 
som ska införskaffas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS 2020-11-17 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-11-05 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 221  
 
Revidering av reglemente för samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 
Diarienummer: RJL 2020/2211 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna reviderat reglemente för Samverkansnämnden för 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Sammanfattning  
Reglementet för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 
föreslås revideras med anledning av anpassning av skrivningar kring 
avtalsbelopp och prislista samt ökad anpassning till nationell 
kunskapsstyrningsstruktur.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Missiv daterat 2020-10-13 
 Protokollsutdrag samt bilagt reglemente Samverkansnämnden för 

Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmätige 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 222  
 
Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2020/2315 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till 
regionfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 223  
 
Riktlinjer förmånsbilar 
Diarienummer: RJL 2020/2130 

Beslut  
Regionstyrelsen    

 Godkänner reviderade regler för Region Jönköpings läns 
tillhandahållande av förmånsbil samt  

 Instämmer i det uppdrag som arbetsutskottet gett 
regionledningskontoret att återkomma i frågan hur man kan tänka 
nytt avseende förmånsbilar och drivmedelsstrategi med tillägg av att 
en översyn görs av livscykelkostnader.  

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Gällande regler för Region Jönköpings läns tillhandahållande av förmånsbil 
anpassas för att ge bättre förutsättningar till efterlevnad av Region 
Jönköpings läns drivmedelsstrategi. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Information vid dagens sammanträde av VoS-direktör och 

handläggare 
 Tjänsteskrivelse 2020-09-30 inkl bilaga med exempel 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag enligt följande:  
Bilens anskaffningsvärde inklusive extrautrustning får maximalt uppgå till 6  
prisbasbelopp. Som underlag för bedömning av anskaffningsvärde ska en  
livscykelkostnadsbedömning göras utifrån en totalkostnad över 3 år/6 000 
mil. Förmånsbil tillhandahålls med märke som regionen upphandlat. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Marcus Eskdahl föreslår en komplettering av det tidigare uppdraget som 
getts till regionledningskontoret i ärendet – att man även gör en översyn av 
livscykelkostnaden. 
 
I ovanstående instämmer Thomas Bäuml (M).  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag med 
Marcus Eskdahls komplettering samt avslår Sverigedemokraternas yrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli  
Verksamhetsstöd och service – stab  

Beslutets antal sidor 
2

26



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 224  
 
Samordningsförbundens budget 2021 
Diarienummer: RJL 2020/718 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Ställer sig bakom budget 2021 och plan 2022-2023 för länets tre 
samordningsförbund under förutsättning att kommuner och övriga 
involverade aktörer ställer ekonomiska medel till förfogande.  

Reservationer 
Samuel Godrén (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas 
yrkande.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har delgetts verksamhetsplan och budget 2021 från 
länets tre samordningsförbund för samråd. Nivån på det ekonomiska 
bidraget har hanterats i tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse 2020-10-06 
 Budget och verksamhetsplan 2021 Finnvedens samordningsförbund 
 Budget och verksamhetsplan 2021 Höglandets samordningsförbund 
 Budget och verksamhetsplan 2021 Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm yrkar att det till beslutet läggs till följande: under 
förutsättning att kommuner och övriga involverade aktörer ställer 
ekonomiska medel till förfogande – samma yrkande som vid arbetsutskottets 
behandling.  
 
Samuel Godrén yrkar för Sverigedemokraterna på följande:  
 Alla involverade aktörer informeras att regionen avser halvera sitt bidrag 
till samordningsförbunden 2022. Regionen kommer arbeta för en 
sammanslagning av samordningsförbunden till ett länsförbund. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag från arbetsutskottet 
samt yrkar avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag inkl Malin Wengholms (M) yrkande.  
Avslår tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  
Länets samordningsförbund 
Berörda kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 225  
 
Handlingsplan och budget 2021 Regionsamverkan 
Sydsverige 
Diarienummer: RJL 2020/1991 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande förslag till handlingsplan och budget 2021 
för Regionsamverkan Sydsverige.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län är medlem i föreningen Regionsamverkan 
Sydsverige (RSS). Innan handlingsplan och budget 2021 beslutas ska den 
hanteras av respektive medlemsorganisation. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Missiv daterat 2020-10-30  
 Handlingsplan och budget 2021 Regionsamverkan Sydsverige 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutat i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi, regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 226  
 
Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 
2020:54) 
Diarienummer: RJL 2020/2186 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna till 
förmån för eget yrkande.  
 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna till förmån för 
eget yrkande.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss ”En långsiktigt hållbar migration (SOU 2020:54). Remissen 
innehåller förslag till ny lagstiftning inom migrationsområdet.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-24 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse inkl förslag till yttrande 2020-11-01 
 Remiss från Justitiedepartementet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till yttrande, 
se bilaga.  
 
Malin Wengholm yrkar bifall till Moderaternas tilläggsyrkande, se bilaga.  
 
Jimmy Ekström (L) och Rachel De Basso (S) yrkar båda bifall till 
föreliggande förslag och avslag på Sverigedemokraternas och Moderaternas 
yrkanden.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag till yttrande och finner att regionstyrelsen 
bifaller föreliggande förslag.  
 
På ordförandes fråga om bifall till Moderaternas tilläggsyrkande avslår 
regionstyrelsen detta.  

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
Regionledningskontoret – regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 227  
 
Gemensam upphandling av hyrpersonal 
Diarienummer: RJL 2020/2272 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner att Region Jönköpings län deltar i gemensam 
upphandling av bemanningspersonal tillsammans med övriga 
regioner i Sverige om minst 14 andra regioner deltar i 
upphandlingen. 

2. Uppdrar åt regiondirektören att lämna fullmakt till behörig 
upphandlare att genomföra upphandlingen för Region Jönköpings 
läns räkning samt  

3. Återkoppla eventuella synpunkter från nämnden för folkhälsa och 
sjukvård samt personaldelegationen. 

Sammanfattning  
Sveriges regioner har sedan 2016 arbetat i projektform tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att nå ett oberoende av inhyrd 
vårdpersonal. Ett område som förväntas ha stor effekt i arbetet att uppnå 
målsättningen med ett hyroberoende är ett utökat samarbete mellan 
regionerna kring upphandling av inhyrd vårdpersonal. Utredning av 
förutsättningar för gemensam upphandling och gemensamt ramavtal har 
genomförts och rekommendationen är att Region Jönköpings län deltar.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
 PM Gemensamt upphandlingsavtal hyrpersonal 4 september 2020 
 FAQ Gemensam upphandling slutversion 4 september 2020  
 Beslutsförslag Gemensam upphandling av hyrpersonal 7 september 

2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S), Marcus Eskdahl (S) och Thomas Bäuml (M) yrkar 
bifall till föreliggande förslag.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, HR 
Verksamhetsstöd och service - stab 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 228  
 
Medverkan vid Almedalsveckan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2313 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner föreliggande förslag på medverkan i en länsgemensam 
satsning under Almedalsveckan 2021. 

2. Finansiera av Region Jönköpings läns andel av den 
länsgemensamma arenan sker inom ramen för regionstyrelsens 
anslag för oförutsett. 

3. Utser regionstyrelsens presidium att ingå i politisk styrgrupp för den 
länsgemensamma arenan.  

Reservationer 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna till förmån för 
eget yrkande.  
 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella, regionala och 
kommunala perspektiven och många av Sveriges beslutsfattare och 
opinionsbildare till debatt, dialog, nätverk och under en vecka. Jönköpings 
län behöver positionera sig nationellt inom prioriterade områden. En 
gemensam länsarea i Almedalen innebär därför goda möjligheter att få 
tillträde till beslutsfattare och opinionsbildare och att rikta fokus på för länet 
viktiga frågor.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar avslag på ärendet med motivering: Att det inte 
framgår i ärendet vilka kommuner som kommer att vara med och vilka 
åtaganden de ska ha och vilken medverkan de har personellt.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar avslag på ärendet med motivering:  
Sverigedemokraterna yrkar avslag och har själva inte för avsikt att delta 
under Almedalsveckan. Ur ett miljö- samt ekonomiskt perspektiv bör 
regionen istället arbeta med att identifiera andra mötesplattformar av 
digital art då Almedalsveckans framtida existens är osäker. 
 
Rune Backlund (C) och Mattias Ingeson (KD) yrkar bifall på föreliggande 
förslag under förutsättning av Almedalsveckan kan genomföras.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag och 
avslår yrkande från Moderaterna och Sverigedemokraterna.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, regional utvecklingsavdelning 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 229  
 
Investering i telefoniplattform 
Diarienummer: RJL 2020/2226 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner inköp av telefoniplattform till en maximal kostnad på 
5 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Telefoniplattformen är en förutsättning för många verksamheter och 
funktioner inom Region Jönköpings län. För funktioner som TeleQ och för 
Kontaktcenter är plattformen en grundförutsättning. Återinvestering av 
telefoniplattform behöver nu göras eftersom support på nuvarande plattform 
kommer att upphöra. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi 
IT-centrum – stab  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 230  
 
Hantering av avlidna 
Diarienummer: RJL 2020/2377 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner PM avseende hantering av avlidna som grund för 
inriktning av verksamheten och tillämpning av de strategier som 
beskrivs i detta PM. 

2. Avstår från renovering när det gäller bårhusen i Vetlanda och 
Sävsjö och flyttar därmed verksamheten till de andra bårhusen 
inom Region Jönköpings län. 

Reservationer 
Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har ett ansvar för bårhusverksamheten i länet. 
Frågeställningar som vid olika tillfällen uppkommer visar att det finns 
behov av klargöranden och att tydliggöra en strategi. Ett PM har tagits fram 
för detta ändamål. Nyligen gjorda bedömningar av bårhusen i Vetlanda och 
Sävsjö visar att lokalerna är undermåliga och att arbetsmiljön är så dålig att 
ingen borde vistas i lokalerna. Eftersom det finns tillräcklig kapacitet i 
regionens andra bårhus bör bårhusen i Vetlanda och Sävsjö avvecklas 
 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-10 
 Tjänsteskrivelse 2020-11-02 inkl PM  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) yrkar i första hand på återremiss, i andra hand på avslag i 
ärendet.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.  
Yrkande om återremiss avslås.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

På ordförandes fråga om bifall eller avslag i ärendet och föreliggande 
förslag, beslutar regionstyrelsen att bifalla föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  
Verksamhetsstöd och service  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 206-231 

Tid: 2020-11-24 kl. 10:00  

Plats: Via Zoom 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 231  
 
Trafikverkets Regeringsuppdrag angående nya 
stambanor för höghastighetståg – underlag inför 
hearingar november 2020 
Diarienummer: RJL 2020/2188 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
ärende. Region Jönköpings län har tagit del av underlaget där Trafikverket 
har valt att åskådliggöra sin utredningsinsats genom tre olika 
utredningsalternativ. Region Jönköpings län vill framhålla vikten av att se 
till helheten i planeringen av nya stambanor och står fast vid att gjorda 
överenskommelser inom ramen för Sverigeförhandlingen med stationer i 
Jönköping, Värnamo och Tranås är det bästa alternativet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-11-24 
 Missiv daterat 2020-11-18 
 Förslag till yttrande daterat 2020-11-24 
 Trafikverkets underlag daterat 2020-10-26 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) och Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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