
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 46-61 

Tid: 2021-04-06 kl. 10:00-16:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 46 Upprop  4 
§ 47 Val av protokollsjusterare  5 
§ 48 Fastställande av dagordning  6 
§ 49 Föregående mötesprotokoll  7 
§ 50 Informationsärenden och aktuellt  8 
§ 51 Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 2021/99 9 
§ 52 Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 2021/100 10 
§ 53 Månadsrapport  11 
§ 54 Årsredovisning 2020 2020/86 12-13 
§ 55 Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 2020/471 14 
§ 56 Remiss - förordning om statsbidrag för verksamhet i 

regionala registercentrum och 
kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum 

2020/2669 15 

§ 57 Remiss - Förordning om statsbidrag för att främja ett 
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 

2021/485 16-17 

§ 58 Handlingsplan kollektivtrafik Regionsamverkan 
Sydsverige, 

2018/2427 18-19 

§ 59 Utrustning för analys av blod- och urinprover 2021/123 20 
§ 60 Utbyggnad av innergård samt sänghiss på hus 34, 

Höglandssjukhuset i Eksjö 
2020/734 21 

§ 61 Årsberättelse och årsmöte Regionsamverkan Sydsverige 2021/502 22 
  
 
 
  

1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 46-61 

Tid: 2021-04-06 kl. 10:00-16:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Maria Frisk (KD) ordförande 

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf.  närvarande §§ 46-58 
Carina Stende (S) ersätter Marcus Eskdahl (S) §§ 59-61 
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf. 
Rune Backlund (C) ersätts av Håkan Sandgren (S) 
Mattias Ingeson (KD) 
Rachel De Basso (S) §§ 46-53 
Rachel De Basso (S) ersätts av Emilie Walfridsson (C) §§ 54-61 
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 Emilie Walfridsson (C) 
Carina Stende (S) 
Sara Wallby (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Rachel De Basso (S) närvarande §§ 55-61 
 

Adjungerad Per Eriksson (C) 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Ulf Fransson, tf regional utvecklingsdirektör 
Maria Berghem, ekonomidirektör 
Elise Björn, folkhälsoutvecklare 
Ola Karlsson, styrelseordförande kommunalförbundet Svenskt 
ambulansflyg 
Mikael Stålberg, controller 
Mattias Olsson, finanschef  
Fredrik Sandblom, ekonom 
Lena Strand, facilitator 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00-16:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk (KD) 
 
 
 

 Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
 
 
 

 Thomas Bäuml (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Regionstyrelsen §§ 46-61 

Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 46  
 
Upprop 
 
På grund av rådande pandemi och smittorisk utförs dagens sammanträde 
digitalt via länk.  
 
Ordföranden förklarar regionstyrelsens sammanträde för öppnat och upprop 
förrättas. 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 46-61 

Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 47  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Regionstyrelsen utser Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Thomas Bäuml 
(M) att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 48  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 49  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 50  
 
Informationsärenden och aktuellt  
 
Inför budget 2022 

 Regiondirektör Jane Ydman och ekonomidirektör Maria Berghem 
går igenom planeringsförutsättningar och regiongemensamma 
inriktningar inför budget 2022. 

 Indikatorer för att mäta effekterna av Covid-19.  
 Hållbarhet med tre dimensioner, ekonomiskt, socialt och 

ekonomiskt, kopplat till hållbarhetsprogrammet. 
 Folkhälsoutvecklare Elise Björn, redogör för befolkningsprognos, 

befolkningens hälsa och kommunspindlar. 
 Controller, Mikael Ståhlberg informerar om budgetprocessen för 

verksamhetsstöd och service samt IT centrum. 
 
Ola Karlsson styrelseordförande kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 
informerar om kommunalförbundets verksamhet.  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.11.55 för lunch och återupptas kl. 13.00. 

--- 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig informerar om aktuellt läge med 
anledning av rådande pandemi.  
 
Finanschef Mattias Olsson, redovisar Kapitalförvaltningsrapport samt 
avkastning för pensionsmedels- och rörelsekapitalsförvaltningen. 
 
Ekonom Fredrik Sandblom informerar om Region Jönköpings läns 
försäkringar och tecknande av försäkringar. 
 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 51  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/99 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 46-61 

Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 52  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/100 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 53  
 
Månadsrapport 
Ekonomidirektören redovisar månadsrapport per februari 2021, se bildspel 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 54  
 
Årsredovisning 2020 med bilagor 
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna föreliggande årsredovisning med bilagor för 2020. 
2. Tillföra årets resultat 1 112 miljoner kronor till det egna kapitalet.  

 
Regionstyrelsen  

1. Fastställer resultatsaldo för Vårdcentralerna Bra Liv per 2020-12-31 
till 11,3 miljoner kronor. 

2. Fastställer resultatsaldo för Folktandvården per 2020-12-31 till 63,2  
miljoner kronor. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden. 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. I årsredovisningen 
redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån 
måluppfyllelsen är bedömningen att verksamheten under 2020 i Region 
Jönköpings län kännetecknas av god hushållning. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag, regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 
 Tjänsteskrivelse 2021-03-03  
 Årsredovisning 2020 inklusive bilagor  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till 
årsredovisning 2020, samt överlämnar nedanstående tilläggsyrkande och 
motivering.  
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till Samuel Godréns 
tilläggsyrkande. 
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Biljettintäkterna för allmäntrafiken 2020 blev 113,5 miljoner kronor lägre 
än budgeterad nivå. Till stor del beror intäktsbortfallet på att kortavläsare 
saknas i bakdörren där alla kliver på. Detta har resulterat i mer 
fuskåkande. En lösning för att stämpla korten borde gjorts redan när man 
beslutade att stänga framdörrarna. Om alla kunnat registrera sina kort 
hade man också kunnat följa statistiken på antal resande. Då hade man 
också sett att många bussar körs tomma vissa tider och kunnat anpassa 
turtätheten på dessa turer. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att en åtgärdsplan omgående tas fram med en 
plan för att minska underskotten i allmäntrafiken. 
 
Malin Wengholm (M) överlämnar för Moderaterna följande tilläggsyrkande: 
Underskotten i biljettintäkterna inom Länstrafiken under 2020 var över 110 
MSEK. För att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö skall klara av 
målet om en ekonomi i balans bör en plan omgående upprättas för att 
komma tillrätta med underskotten i biljettintäkterna.  
Moderaterna yrkar att regionstyrelsen ger nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö i uppdrag att före halvårsskiftet återkomma till regionstyrelsen 
med en handlingsplan för hur nämnden avser att komma tillrätta med 
underskottet. 
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar avslag på Sverigedemokraternas och 
Moderaternas tilläggsyrkanden med anledning att TIM nämnden 
återkommer i frågan när tertialrapport 1:2021 behandlas enligt budget.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen godkänner årsredovisning för 2020 
med bilagor enligt föreliggande förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Marcus Eskdahls avslagsyrkande mot 
Sverigedemokraternas och Moderaternas tilläggsyrkanden och finner att 
dessa avslås. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 55  
 
Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer: RJL 2020/471 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Återremitterar ärendet till den parlamentariska nämnden för 
förtydligande om arvoderade regionråd. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län bildades den 1 januari 2015 sedan riksdagen beslutat 
att ge landstinget utökade uppgifter och befogenheter. Parlamentariska 
nämnden har uppdraget att förbereda ett förslag för politisk organisation för 
mandatperioden 2022–2026, anpassa reglementen för nämnderna och ta 
fram arvodesregler.  
Detta dokument innehåller förslag från den parlamentariska nämnden till 
politisk organisationen för mandatperioden 2023–2026. Parlamentariska 
nämnden upplever att organisationen håller på att sätta sig och tycker att 
strukturen för verksamheten överlag fungerar på ett gott sätt. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 
 Skrivelse från Parlamentariska nämnden 2020-11-25 

Beslutet skickas till 
Parlamentariska nämnden 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2021-04-06 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 56  
 
Remiss av förordning om statsbidrag för verksamhet i 
regionala registercentrum och 
kvalitetsregisterverksamheten vid regionala 
cancercentrum 
Diarienummer: RJL 2020/2669 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Ställer sig bakom Sydöstra sjukvårdsregionens yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har yttrat sig över 
remiss om förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid 
regionala registercentrum och regionala cancercentrum. 
 
Regionstyrelsen föreslås ställa sig bakom samverkansnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen, yttrande över 

remiss om förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet 
vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum. Daterad 
2021-02-24 

 Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala 
registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala 
cancercentrum 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen ställer sig bakom Sydöstra 
sjukvårdsregionen yttrande över remissen. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 57  
 
Remiss - Förordning om statsbidrag för att främja ett 
hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 
Diarienummer: RJL 2021/485 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Socialdepartementet 
med de justeringar som lämnats vid regionstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra 
sig över ovanstående rubricerade remiss.  
 
Region Jönköpings län tycker att ambitionen bakom förslaget i remissen är 
bra, men ställer sig tveksam till att tidsbegränsade riktade medel är det bästa 
sättet att komma åt frågan. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag, regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 
 Missiv och yttrande 2021-03-19 
 Remiss: Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart 

arbetsliv inom vård och omsorg – S2021/02252 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att följande tillägg görs 
i yttrandet:  
Vid ansökan om statsbidraget ska anges vad en region vill uppnå men inget 
om hur bristerna i arbetsmiljön i dagsläget ser ut. För att bedöma 
projektens effekt på arbetsmiljön borde även en beskrivning av hur 
arbetsmiljön såg ut vid projektstarten bifogas ansökan. 
 
Malin Wengholm (M) yrkar för Moderaterna bifall till 
tjänstemannaförslaget och avslag på de justeringar som lämnades vid  
regionstyrelsens arbetsutskott. 
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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Moderaternas förslag och  
finner att föreliggande förslag med de justeringar som lämnades vid 
regionstyrelsens arbetsutskott bifalls av regionstyrelsen. 
 
Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas tilläggsyrkande under 
proposition, avslag mot bifall, och finner att Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande avslås.  

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet  
2
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 58  
 
Handlingsplan kollektivtrafik Regionsamverkan 
Sydsverige, 
Diarienummer: RJL 2018/2427 

Beslut  
Regionstyrelsen 

1. Godkänner yttrandet för handlingsplan kollektivtrafik kopplad till 
positionspapper kollektivtrafik. 

2. Föreslår att handlingsplanen ska kompletteras och utvecklas i tre 
områden, enligt yttrandet. 

Sammanfattning  
Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik inom Regionsamverkan 
Sydsverige har tagit fram ett förslag till handlingsplan för kollektivtrafiken 
med koppling till positionspapperet för kollektivtrafik som regionstyrelsen 
tog beslut om i november 2019. 
 
Ärendet har beretts i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnd TIM 2021-03-30 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 
 Missiv daterad 2021-03-19 
 Förslag till yttrande 
 Remissversion Handlingsplan kollektivtrafik  
 Protokollsutdrag presidiet 2021-03-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till förslaget med de tre punkterna som 
lämnades vid TIM nämnden 2021-03-30. 
 
Ordföranden föreslår att enligt yttrandet läggs till beslutssats två. Förslaget 
bifalls av styrelsen. 
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Beslutet skickas till 
Regionsamverkan Sydsverige 

Beslutets antal sidor 
2
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 59  
 

Utrustning för analys av droger, läkemedel och andra 
substanser i blod- och urinprover 
Diarienummer: RJL 2021/123 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner köp av utrustning för analys av blod- och urinprover till 
en maximal kostnad på 5 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Nyinvestering av utrustning för analys av utrustning för analys av droger, 
läkemedel och andra substanser i blod- och urinprover. Nyinvesteringen ger 
möjlighet att göra analyser med ökad precision. Utrustningen ger också 
tillgång till snabbare svar i och med utökning av analyskapacitet och 
möjlighet att utföra analyser lokalt.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 

Beslutet skickas till 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 60  
 

Utbyggnad av innergård samt sänghiss på hus 34,  
Höglandssjukhuset Eksjö 
Diarienummer: RJL 2020/734 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner utbyggnad av innergård samt sänghiss till en maximal 
kostnad på 15 800 000 kronor. 

Sammanfattning  
Syfte med genomförandet är dels att det behövs en reserv för sänghissen för 
att kunna transportera sängliggande patienter till övriga delar av sjukhuset. 
Dels att möjliggöra för patienter i tvångsvård att kunna ta sig ut på inhägnad 
innergård utan att personal följer med. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27 
 Ritning hus 34 

Beslutet skickas till 
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
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§ 61  
 
Årsberättelse och årsmöte Regionsamverkan 
Sydsverige 
Diarienummer: RJL 2021/502 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2020. 
2. Utse Per Eriksson samt Per-Allan Axén till ombud att företräda 

Region Jönköpings län vid årsmöte. 

Sammanfattning  
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige behandlade den 11 mars 2021 
årsberättelsen för 2020. Revision har genomförts utan anmärkningar och 
årsmötet planeras genomföras per capsulam med från varje region 
utsedda ledamöter. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 
 Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
 Årsberättelse 2020 för Regionsamverkan Sydsverige 
 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 

Beslutet skickas till 
Regionsamverkan Sydsverige 
Ombud vid årsmöte Per Eriksson samt Per-Allan Axén  

Beslutets antal sidor 
1
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