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Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Pontus Lundgren 
 
 
 

 Håkan Karlsson Nyborg  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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§ 62  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 63  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Pontus Lundgren (BA) och Håkan Karlsson Nyborg (SD).  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 64  
 
Information och fastställande av dagordning 
Ordföranden informerar regionstyrelsen om Förvaltningsrätten 
ställningstagande till rätten för ledamot att väcka initiativärende, avser 
diarieärenden RJL 2020/1679, 1720 och 2098. Informerar även styrelsen om 
att Förvaltningsrätten har upphävt regionstyrelsens beslut, men ger 
regionstyrelsen möjlighet att överklaga där även enskild regionmedborgare 
kan överklaga. Om överklagan ej sker vinner domarna laga kraft 31/5-2021. 
 
Malin Wengholm yrkar för Moderaterna på att ett initiativärende läggs till 
dagordningen avseende hantering av ekonomisk ersättning till medarbetare 
inom hälso- och sjukvården för flyttade semesterveckor enligt följande:  
 
Regionledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram en modell för hur 
personal som inte får fyra veckors sammanhängande semester och/eller får 
flytta sin semester utanför den lagstadgade semesterperioden skall 
kompenseras för detta. 
 
I ovanstående instämmer Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, 
där Mikael Ekvall (V), Samuel Godrén (SD) och Håkan Nyborg-Karlsson 
(SD) särskilt yrkar bifall.  
 
I efterföljande diskussion föreslår Jimmy Ekström med instämmande av  
Rachel De Basso att initiativärendet lyfts när hantering finns införd i 
arbetsordning. Martin Nedergaard-Hansen föreslår ajournering av 
sammanträdet för diskussion kring hantering.  
 
Ordföranden sammanfattar ovanstående diskussion och föreslår att man till 
dagordning under övrig fråga lägger till följande:  
 

 Regionstyrelsens beslut att inte överklaga Förvaltningsrättens beslut 
 Regionstyrelsens beslut att till nuvarande arbetsordning infoga 

hantering av initiativärende samt 
 Ge Malin Wengholm (M) möjlighet att vid dagens sammanträde 

framställa ovan angivna initiativärende för behandling och beslut.  
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Regionstyrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning med tillägg av 
ovan angivna punkter under övriga frågor.  

Beslutets antal sidor 
2
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§ 65  
 
Föregående mötesprotokoll 
Noteras och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 81  
 
Budget och planeringsförutsättningar 
Diarienummer: RJL 2021/127 
 
Vid dagens sammanträde genomgång av budget för regionstyrelsen med  
planeringsförutsättningar och regiongemensamma inriktningar.  
 
Redovisning flerårsplanekalkyl samt information om Sveriges bästa 
medarbetarlöfte samt lönebildning.  
 
Redovisning investeringar/fastighetsplanering.  
 
Samtliga presentationer/bildspel i budgetmapp.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 70  
 
Sommarplanering 
HR-direktör informerar om sommarplanering för 2021.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 69  
 
Information om pandemin 
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör, se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 66  
 
Aktuell information 
Regiondirektör informerar om följande: 
 

 Regiondag 7 maj genomförd – planering för nästa års regiondag 
redan på gång 

 Invigningar – Råslätts vårdcentrum, Hus 37 samt Hus D 1 – samtliga 
invigningar sker digitalt – förslag till koncept för detta håller på att 
tas fram 

 Första spadtaget för byggnation av tågdepån har genomförts 
 Nytt format med kombinerade tjänster har inrättats tillsammans med 

Jönköping University.  
 

Ordföranden informerar om följande: 
 Demokratihandslag och att regionen planerar att skriva under det s k 

demokratilöftet v 45.  
 TIM:s handslag om elektrifieringslöftet – d v s elektrifiera 

godstrafik. 
 Meddelar även att koalitionen lägger sitt förslag till budget den 28 

juni. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 67  
 
Anmälan av dataskyddsombud 
Diarienummer: RJL 2021/820 
 
Kanslidirektör meddelar att Region Jönköpings län till samtliga nämnder får 
ett nytt dataskyddsombud – DSO,  fr o m den 17 maj 2021.  
Johan Cederlund lämnar som DSO och Ulrika Strånge blir nytt DSO.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 71  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/99 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 72  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/100 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 68  
 
Månadsrapport 
Information/redovisning av ekonomidirektör se bildspel. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 73  
 
Årsredovisning Samordningsförbunden 2020 
Diarienummer: RJL 2021/677 
 
Inför behandling av ärendet anger Håkan Sandgren (S) jäv avseende Södra 
Vätterbygdens Samordningsförbund och Jimmy Ekström (L) avseende 
Höglandets Samordningsförbund.  

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet 
 

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2020 års verksamhet 
 

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2020 års verksamhet 

Sammanfattning  
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övrigaförbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2020. 
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande revisionsberättelser 
framgåratt revisorerna för samtliga samordningsförbund tillstyrker 
ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 

 Tjänsteskrivelse 2021-04-16 

 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2020 för de tre 
samordningsförbunden i länet (bifogas). 
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Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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§ 74  
 
Politisk organisation inför kommande mandatperiod 
Diarienummer: RJL 2020/471 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att  

 Tillstyrka politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 enligt 
föreliggande förslag. 

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 arbetsutskott 2021-04-27 
 Skrivelse parlamentariska nämnden 2021-04-15 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 75  
 
Remiss - Delbetänkandet Effektivare tillsyn över  
diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det 
skollagsreglerade  området SOU (2020:79) 
Diarienummer: RJL 2021/229 

Beslut  
Regionstyrelsen beslutar 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Arbetsmarknadsdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Arbetsmarknadsdepartementet getts möjlighet 
att yttra sig över rubricerad remiss. Remissen behandlar ansvaret mellan 
statliga myndigheter och inför en föreskriftsrätt. Avseende ansvarsdelen har 
Region Jönköpings län inga synpunkter och när det gäller kommande 
föreskrifter så kan det eventuellt finnas synpunkter, men detta blir en 
framtida fråga. I remissen föreslås även att Skolinspektionen tar över 
Diskrimineringsombudmannens uppgifter avseende tillsyn på skolområdet – 
eftersom Skolinspektionen redan har tillsynsansvar för andra delar.  
Text 

Beslutsunderlag  
 Information och föredragning – arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv och förslag till yttrande 2021-04-15 
 Remiss 2021-02-03 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet  
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 78  
 
Hyresavtal Werket 
Diarienummer: RJL 2021/827 
 
Inför behandling av ärendet anger Mikael Ekvall (V) jäv. 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Godkänner överenskommelsen mellan Jönköpings kommun och 
Region Jönköpings län gällande avflyttning från Jönköpings 
Tändsticksfabrik 1. 

2. Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Castellum City 
Förvaltning AB och Region Jönköpings län gällande kontor för 
Länstrafiken och Kommunal utveckling på Vallgatan i Jönköping att 
gälla från 2021-10-01. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har blivit uppsagda för avflyttning avseende 
lokalerna på Tändsticksområdet i Jönköping av Jönköpings kommun. 
Regionfastigheter har i samband med uppsägningen förhandlat ersättning 
från Jönköpings kommun på grund av uppsägningen. Regionfastigheter har 
förhandlat fram ett nytt hyresavtal med Castellum på Werket för de 
verksamheter som berörs. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
 Överenskommelse om avflyttning  
 Hyresavtal Werket 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomi 
Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter 
Länstrafiken 
Kommunal utveckling 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 79  
 
Överenskommelse RJL och Jkpg kommun ang 
Länsmuseet 
Diarienummer: RJL 2020/2645 
 
Inför behandling av ärendet anger Per Svenberg (S) jäv.  

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner överenskommelse med Jönköpings kommun om 
finansierings- och gränsdragningsfrågor avseende Jönköpings läns 
museum under förutsättning att Jönköpings kommun och Jönköpings läns 
museum ingår hyresavtal om lokaler enligt de intentioner som framgår av 
överenskommelsen. 

 Beviljar Jönköpings läns museum ett engångsbidrag på 1 850 000 kronor 
för kostnader avseende flyttning, sanering och iordningsställande av nya 
lokaler när magasinslokalerna på Björnebergs gård avvecklas, med 
finansiering ur regionstyrelsens anslag för oförutsett. 

Sammanfattning  
Ett förslag till överenskommelse mellan Region Jönköpings län och 
Jönköpings kommun angående finansierings- och gränsdragningsfrågor har 
tagits fram via samråd med Länsmuseet och överenskommelsens två parter. 
För att överenskommelsen ska träda i kraft krävs beslut av båda parterna. 
 
De tre stiftarna som utgörs av Jönköpings kommun, Region Jönköpings län 
och Jönköpings läns hembygdsförbund kommer fortsatt att ha ett 
gemensamt övergripande ansvar. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
 Överenskommelse  
 Ekonomiska transaktioner  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till förslaget.  
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Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun  
Jönköpings Länsmuseum 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Regionledningskontoret - regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
2
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§ 76  
 
Avsiktsförklaring station A6/Ryhov 
Diarienummer: RJL 2021/783 

Beslut  
Regionstyrelsen beslutar ge arbetsutskottet i uppdrag att ta beslut enligt 
följande: 

 Underteckna avsiktsförklaring för station A6 Ryhov där en framtida 
finansiering sker med medel ur den regionala transportplanen. 

Sammanfattning  
Trafikverket, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län ser 
gemensamt en stor potential i att bygga en ny station på Jönköpingsbanan 
vid A6/Ryhov. Syftet med denna avsiktsförklaring är att parterna framgent 
ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för 
genomförandet av aktuell åtgärd. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2021-05-04 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-04-20 
 Tjänsteskrivelse daterat 2021-04-09 
 Avsiktsförklaring station A6 Ryhov daterad 2021-03-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår efter diskussion avseende handläggning att 
regionstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att fatta beslut i ärendet och att 
ärendet anmäls och återrapporteras till kommande regionstyrelse.  

Beslutsgång 
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag till hantering.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 77  
 
Enhetlig arkivorganisation för Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2019/2857 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslås  

 Godkänna att en förhandling påbörjas med Nässjö kommun om 
tomtmark i Västra staden i syfte att Region Jönköpings län ska 
uppföra en byggnad för arkivhus.  

 Godkänna att arkivverksamheten organiseras och struktureras under 
regionledningskontoret. 

Reservationer 
Malin Wengholm (M), Thomas Bäuml (M) samt Mikael Ekvall (V) 
reserverar sig till förmån för gemensamt yrkande.  
 
Samuel Godrén (SD) och Håkan Nyborg-Karlsson (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län är i ett stort behov av att strukturera och samla ihop 
det arkivmaterial som finns inom myndigheten. Material som består främst 
av patientjournaler, men även andra dokument av hög dignitet, som ska 
bevaras enligt de lagar och föreskrifter som styr arkivverksamhet. Vid en 
genomförd tillsyn 2016 noterades att ett flertal utrymmen som används för 
arkiv inte håller standard som arkivlokal och vissa utrymmen är av så 
undermålig karaktär att material är på väg att förstöras.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 
 Beslut och tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) och Mikael Ekvall (V) yrkar enligt följande: 
 
Med hänsyn till samordningsvinster och kostnadskontroll ser moderaterna 
och vänsterpartiet att en samlad arkivorganisation bör ligga i Jönköping. 
Uppdraget till regionledningskontoret som styrelsen gav 2020-03-10 var att 
återkomma i ärendet med olika förslag på lokaliseringsalternativ för 
arkivlokaler. Dagens ärende innehåller inga lokaliseringsalternativ att ta 
ställning till utan endast ett förslag.  
Moderaterna och Vänsterpartiet yrkar med anledning av detta i första hand 
på återremiss och i andra hand på avslag.   
 
Samuel Godrén (SD) och Håkan Nyborg-Karlsson (SD) yrkar enligt 
följande:  
 
Sverigedemokraterna tycker det är lämpligt att ytterligare inventera det 
befintliga fastighetsbeståndet för att om möjligt anpassa lokaler av nytt 
arkivhus inom regionens eget fastighetsbestånd. 
 
Sibylla Jämting yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga om återremiss beslutas att ärendet ska avgöras idag,  
avslår yrkanden om återremiss. 
 
Regionstyrelsen beslutar således i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansliavdelningen, ekonomi  
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

Beslutets antal sidor 
2
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§ 80  
 
Övriga frågor 

Beslut  
Ordförande lyfter följande punkter för behandling och finner att:  

 Regionstyrelsens beslutar att inte överklaga Förvaltningsrättens 
beslut. 

 Regionstyrelsen beslutar att till nuvarande arbetsordning infoga 
hantering av initiativärende. 
 

 Regionstyrelsen beslutar att arbetsutskott bereder initiativärendet 
väckt av Moderaterna genom Malin Wengholm (M) med 
instämmande av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  
 
Ovanstående beslut fattat efter votering där följande ledamöter 
röstade JA för beredning av arbetsutskottet: Pontus Lundgren (BA),  
Martin Nedergaard-Hansen (BA), Sibylla Jämting (MP),  
Jimmy Ekström (L), Per Svenberg (S), Rachel De Basso (S),  
Mattias Ingesson (KD), Håkan Sandgren (S), Emilie Walfridsson (C) 
samt Maria Frisk (KD).  
 
Följande ledamöter röstade NEJ för bifall till initiativärende:  
Håkan Nyborg-Karlsson (SD), Samuel Godrén (SD),  
Thomas Bäuml (M), Mikael Ekvall (V) samt Malin Wengholm (M).  
 
Reservation Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 

Beslut antal sidor 
1
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