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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Närvarande 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjungerade 

Maria Frisk (KD) ordförande 
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf.   
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf. 
Rune Backlund (C) ersätts av Håkan Sandgren (S) 
Mattias Ingeson (KD) ersätts av Emelie Walfridsson (C) 
Rachel De Basso (S)  
Samuel Godrén (SD) 
Per Svenberg (S)  
Jimmy Ekström (L)  
Sibylla Jämting (MP) ersätts av Carina Stende (S) §§1-4, 10-11 samt 
ersätts av Pernilla Mårtensson (KD), §§ 5—9 samt 12-24 
Thomas Bäuml (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Pontus Lundgren (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Mikael Ekvall (V) 
Per Eriksson (C) 
Jon Hammarin-Heinpalu 
 

Ersättare Carina Stende (S), §§ 5—9 samt 12-24 
Mari Hultin (L) 
Anders Gustafsson (SD) 
Dan Sylvebo (-) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Emilie Walfridsson (C)  
Sara Wallby (BA),  
Nena Stamenkovic (S) 
Kim Strand (V) 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Karin Hermansson regional utvecklingsdirektör, § 7, § 20 
Maria Berghem, ekonomidirektör 
Siv Kullberg, kanslidirektör 
Thomas Calmviken, fastighetschef, § 16-17 
Ulrika Strånge, verksamhetscontroller/DSO, § 9 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, § 5 
Patrick Nzamba, HR-direktör, § 14 
Mikael Ståhlberg, controller, § 11 
Lena Strand, facilitator 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Jimmy Ekström 
 
 
 

 Thomas Bäuml  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 1  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas. 
 
Styrelsen medger att ledamot Malin Wengholm (M) under punkten 
information deltar med enbart ljuduppkoppling.  

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 2  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jimmy Ekström, L 
och Thomas Bäuml, M.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 3  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag.  
Där ordföranden meddelar att ärende 25: Hyresavtal Gnosjö familjecentral  
utgår från dagens ärendelista, där regiondirektör även ger en  
återkoppling till varför ärendet utgår.  

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 4  
 
Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 5  
 
Aktuell information 
Vid sammanträdet ges information enligt följande:  
 

• Rapportering ges från regionstyrelsens delegationer av  
Rachel De Basso, ordförande i personaldelegationen, se bildspel 
samt Jimmy Ekström, ordförande i upphandlingsdelegationen, se 
bildspel.  

 
• Aktuellt status avseende pandemin redovisas av hälso- och 

sjukvårdsdirektör  
 

• Regiondirektör informerar om att HR-direktör är t f 
kommunikationsdirektör t o m 30 juni 

 
• Återkoppling från toppledarprogrammet som genomförs tillsammans 

med länets kommuner, högskola och länsstyrelse 
 

• Ordföranden förmedlar hälsning från ledamot Rune Backlund med 
anledning av uppvaktning. 

 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
Månadsrapport 2021 Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/132 
Redovisning av ekonomidirektör, se bildspel.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
Villkorsbeslut 2022 TIM och ANA  
Diarienummer: RJL 2021/1957, 2021/2693 
 
Redovisning av villkorsbeslut för 2022 av regional utvecklingsdirektör, se 
bildspel.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 8  
 
Årsplanering Regionstyrelsen 2022 

Beslut  
Regionstyrelsen godkänner  

• Redovisning av årsplanering för regionstyrelsen 2022. 

Sammanfattning  
Redovisning av regiondirektör avseende årsplanering för regionstyrelsen, se 
underlag. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till årsplanering  

Beslutet skickas till 
Ordföranden finner att regionstyrelsen godkänner årsplanering 2022.  

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 9  
 
Information om Bruttolista 2022 
Redovisning av verksamhetscontroller av bruttolista 2022 som del i  
underlag vid internkontroll. Se bildspel. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 10  
 
Investeringsprocessen 
Redovisning av controller av investeringsprocessen. Se bildspel. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 11  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 2022 
Diarienummer: RJL 2022/176 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
2022 
Diarienummer: RJL 2022/175 

Beslut  
Anmäls och läggs till handlingarna.  
 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden 
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Avslå motionen 

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

Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Elisabet Töre samt Bengt-Ove Eriksson, Vänsterpartiet 
föreslår i motionen ”Låt människors behov styra den offentliga välfärden”:  

• att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid när 
det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arbete 

• att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och mer 
demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet. 

• Motionen har behandlats i regionstyrelsen och dess arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Faktaunderlag utveckling årsarbetare 2021-12-07 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-10-19 
• Motionsunderlag 2021-10-05 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-26 
• Protokollsutdrag styrelsen 2021-03-09 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
• Motion 2020-02-24 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag om avslag mot 
Mikael Ekvalls (V) yrkande om bifall och finner att regionstyrelsen beslutar 
avslå motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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§ 14  
 
Policy för arbetsmiljö och hälsa 
Diarienummer: RJL 2021/2203 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa föreliggande förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa, 
med tillägg enligt följande:  
 
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom 
Region Jönköpings län. Regiondirektören är regionstyrelsens 
verkställande tjänsteman med ansvar att ge förutsättningar för 
bedrivandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. HR-direktören 
fastställer de verksamhetsövergripande riktlinjerna för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Ansvaret på verksamhetsnivå följer 
det delegerade verksamhetsansvaret. 

Reservationer 
Mikael Ekvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande med 
instämmande av Thomas Bäuml och Malin Wengholm, båda Moderaterna.  
 
Samuel Godrén och Håkan Nyborg Karlsson, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
En översyn av nuvarande arbetsmiljöpolicy har gjorts. Policyn ska efter 
behandling i styrelsen fastställas av regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Information vid dagens sammanträde  
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Faktaunderlag 2022-01-04 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-11-30 
• Protokollsutdrag personaldelegationen 2021-11-24 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-11-23  
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 
• Förslag till policy för arbetsmiljö och hälsa. 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till egna tilläggsyrkanden, se bilaga med 
instämmande av Thomas Bäuml (M).  
 
Håkan Nyborg Karlsson yrkar bifall till Sverigedemokraternas medskick 
som gjorts i ärendet, se bilaga.  
 
Rachel De Basso (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets tilläggsyrkanden samt 
det medskick som Sverigedemokraterna gjort. Bifall till det tillägg som 
personaldelegationen gjort i ärendet: 
Ansvar: 
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom 
Region Jönköpings län. Regiondirektören är regionstyrelsens verkställande 
tjänsteman med ansvar att ge förutsättningar för bedrivandet av ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. HR-direktören fastställer de 
verksamhetsövergripande riktlinjerna för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Ansvaret på verksamhetsnivå följer det delegerade 
verksamhetsansvaret. 
 

Beslutsgång 
På ordförandes fråga bifalles föreliggande förslag inklusive tillägg från 
personaldelegationen.  
 
På ordförandes fråga avslås tilläggsyrkanden från Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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§ 15  
 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB 
Diarienummer: RJL 2021/2718 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

• Godkänna reviderad bolagsordning för TvNo Textilservice AB, samt 
• Godkänna reviderat ägardirektiv för TvNo Textilservice AB, samt 
• Att besluten gäller under förutsättning att Region Östergötland och 

Norrköpings kommun fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning  
En reviderad bolagsordning och ett reviderat ägardirektiv för TvNo 
Textilservice AB har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag 2022-01-19 
• Missiv daterad 2021-12-28 
• Reviderad bolagsordning TvNo Textilservice AB 
• Reviderat ägardirektiv TvNo Textilservice AB 

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

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 16  
 
Nya lokaler för psykiatri i Värnamo 
Diarienummer: RJL 2021/1778 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus 
till en maximal kostnad på 208 000 000 kronor. 

2. Godkänna konstnärlig gestaltning till en maximal kostnad på 2 000 
000 kronor. 

Sammanfattning  
Nybyggnaden av lokaler (hus 21) på Värnamo sjukhus kommer innehålla 
allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt 
gemensamma lokaler för psykiatriska kliniken. 

Beslutsunderlag 
• Kompletterande skrivelse 2022-01-21 
• Informationsdragning under sammanträdet 2021-12-14 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-11-02, 2021-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
• Ritningar hus 21 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Ordföranden föreslår att följande tillägg görs i protokollet:  
”Vid utformning av nya vårdlokaler behöver man bygga flexibelt då 
utvecklingen inom psykiatrin och omställning till nära vård kan innebära 
förändrat vårdplatsbehov, både ökning och minskning. Det ska finnas 
vårdplatser utifrån behov och ge goda förutsättningar för att vård kan 
bedrivas på ett patientsäkert och patientnära sätt både nu och i framtiden.” 
 
Regionstyrelsen bifaller ovanstående protokollsanteckning.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag samt godkänner protokollsanteckning.  
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Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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§ 17  
 
Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2021/2308 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna ombyggnad av plan 5 och 6 i hus D3 och D4 på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en maximal kostnad på 
236 000 000 kronor. 

2. Godkänna inköp av lös utrustning och inredning enligt schablon till 
en maximal kostnad i intervallet 20 000 000 – 25 000 000 kronor. 

Sammanfattning  
Ombyggnaden av hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen för 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och avser ombyggnad av plan 5 och 6. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden FS 2022-01-25 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-12-13 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23 
• Ritning plan 5 och 6 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 18  
 
Taxa på besöksparkeringsplatser för personbilar på 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2022/126 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

• Fastställa justering av maxtaxan till 80 kronor per dygn inklusive 
moms på alla avgiftsbelagda besöksplatser på Länssjukhuset Ryhov.  
Taxan 10 kronor per timme alla dagar mellan kl 08.00-20.00 hålls 
oförändrad.  

Reservationer 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig till 
förmån för eget yrkande med instämmande av Håkan Nyborg Karlsson och 
Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna samt Mikael Ekvall (V).  

Sammanfattning  
Det är stor brist på parkeringar, särskilt för besökare och patienter på 
Länssjukhuset Ryhov. Vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda parkeringar 
för besökare och patienter som behöver det. Tillfällen då bilparkeringarna är 
fullbelagda på sjukhusområdet blir fler och fler. Även 
personalparkeringarna är fullbelagda och detta gör att även personal 
parkerar på besöksparkeringarna. Förslaget är att nuvarande maxtaxa för att 
parkera på betalparkering höjs från 30 kronor per dygn till 80 kronor per 
dygn inklusive moms. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till att ärendet återremitteras för att utreda 
andra lösningar än parkeringsavgifter för att komma till rätta med 
parkeringssituationen för såväl besökare som personal vid Länssjukhuset 
Ryhov.  
I ovanstående yrkande instämmer Samuel Godrén (SD) samt  
Mikael Ekvall (V).  
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Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
återremissyrkandet.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutas att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Beslutets antal sidor 
2 
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§ 19  
 
Remiss - Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt 
statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 
Diarienummer: RJL 2021/2260 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner föreliggande yttrande till Socialdepartementet som svar 
på Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för 
hållbar vårdinfrastruktur. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Remiss av 
betänkande Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för 
hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71). 
 
Remissen sammanfattas kort nedan, direkta citat från betänkandet är 
källhänvisade med sidnummer. Region Jönköpings läns ställningstagande 
återfinns i eget stycke efter respektive förslag. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Missiv daterad 2022-01-04 
• Förslag till yttrande 2022-01-04 
• Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för 

hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) 

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

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 20  
 
Återrapportering - Villkorsbeslut 2021 ANA och TIM  
Diarienummer: RJL 2021/1957, RJL 2021/2693 

Beslut  
Regionstyrelsen 

• Godkänner föreliggande återrapportering gällande villkorsbeslutet 
för 2021. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa 
resultatet av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med 
rapporteringen är att ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i 
utifrån sitt regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det 
område som återrapporteringen gäller.  

Beslutsunderlag 
ANA 

• Information vid sammanträde 2022-02-01, se bildspel 
• Protokollsutdrag nämnden ANA 2022-01-26 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-25 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
• Återrapportering Villkorsbeslut  
• Villkorsbeslut 2021 – Utgiftsområde 19 och 22 

TIM 
• Informationsdragning nämndsammanträde 2022-01-25 
• Protokollsutdrag nämnden TIM 2022-01-25 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-01-17 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
• Återrapportering Villkorsbeslut  
•  Villkorsbeslut 2021 – Utgiftsområde 19 och 22 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 21  
 
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer inför 
valåret 2022 
Diarienummer: RJL 2021/2401 

Beslut  
Regionstyrelsen  

1. Anvisar för politiska ungdomsförbunds valarbete 2022 ett maximalt 
bidrag motsvarande 3 000 kronor per mandat som moderpartiet har i 
regionfullmäktige under innevarande mandatperiod. 

2. Anvisar för detta ändamål 243 000 kronor ur regionstyrelsens ram 
för oförutsedda utgifter. 

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

Sammanfattning  
Inför valåret 2022 görs en extra insats för att öka ungas valdeltagande och 
engagemang i samhällsfrågor. En ram motsvarande 3 000 kronor per mandat 
i regionfullmäktige (81 x 3 000 kronor = 243 000 kronor) avsätts för 
politiska ungdomsförbund vars moderparti är representerat i 
regionfullmäktige under innevarande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag nämnden ANA 2021-12-15 
• Tjänsteskrivelse 2021-11-22 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till eget yrkande enligt följande:  
Sverigedemokraterna yrkar avslag utifrån att befintliga bidragsrutiner ska 
följas och att detta ärende saknar grundfinansiering. 
 
Per Svenberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Sverigedemokraternas yrkande.  
 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Samuel 
Godréns (SD) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
Samtliga gruppledare 

Beslutets antal sidor 
2 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 22  
 
Pensionsmedelsförvaltning utökad ram 
Diarienummer: RJL 2021/2367 

Beslut  
Regionstyrelsen  

• Godkänner en utökning av pensionsmedelsförvaltningen med 500 
miljoner kronor. 

Sammanfattning  
Avsättningar till pensionsmedelsförvaltningen har hittills gjorts med 2,9 
miljarder kronor. Marknadsvärdet på förvaltningen uppgick sista oktober till 
6,2 miljarder kronor. Utifrån den ökade pensionsskulden på grund av 
justeringen för livslängd och att det är möjligt att minska 
rörelsekapitalförvaltningen kan 500 miljoner föras över från 
rörelsekapitalförvaltningen till pensionsmedelförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag arbetsutskottet 2022-01-19 
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-30 

 

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - ekonomiavdelningen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 23  
 
Initiativärende 
Diarienummer: RJL 2022/183 

Beslut  
Regionstyrelsen noterar att Samuel Godrén, (SD) drar tillbaka 
initiativärende avseende utökning av pensionsmedelsförvaltningen med 
hänvisning till regionstyrelsens beslut  §22 i dagens protokoll.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har väckt ett initiativärende avseende utökning av 
pensionsmedelsförvaltningen, se bilaga.  
 
Ärende avseende utökning av pensionsmedelsförvaltningen behandlas vid 
dagens sammanträde på regionstyrelsen, se §22 i protokollet.  

Beslutsunderlag 
• Initiativärende från Sverigedemokraterna 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) drar tillbaka föreliggande initiativärende avseende 
utökning av pensionsmedelsförvaltning.  

Beslutsgång 
Regionstyrelsen noterar att initiativärendet dras tillbaka.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansliavdelningen, ekonomiavdelningen 

Beslutets antal sidor 
1 



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 1-24 

Tid: 2022-02-01 kl. 11:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 24  
 
Hyresavtal Gnosjö familjecentral 
Diarienummer: RJL 2022/209 
  
Ärendet utgår i enlighet med beslut §3. 

Beslutets antal sidor 
1 
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