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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 141-153
Tid:

2016-10-25, kl 13:00-15:55

Plats:

Regionens Hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Henriksson (L)
Thomas Erazim (M) ersätter Malin Olsson
Britt Johansson (M) ersätter Martin Hytting
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Ann-Kristine Göransson (S) ersätter Bo Kärreskog
Rachel De Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Tobias Gyllensten (S)
Sibylla Jämting (MP)
Helena Stålhammar (C)
Monica Li (V)
Mattias Ingesson (KD)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Anders Liif, personaldirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Patrik Sundberg, konsult miljö § 152

§ 141

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jeanette Söderström.

§ 142

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, där styrelsen
bifaller ordförandens förslag om att behandling av hållbarhetsprogram
och budget läggs som sista ärenden i dagens agenda.
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§ 143

2016-10-25, kl 13:00-15:55

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 144

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§ 145

Aktuell information
Regiondirektören informerar om följande:
 Dom i Hovrätten avseende Hälsan har fallit ut till Regionens
fördel. Fördjupad information kommer att ges på kommande
arbetsutskott.
 Medarbetar- och säkerhetsundersökning genomförd. Presentation
vid kommande sammanträde.
 Folkhögskolan i Värnamo har firat 140 år.
 Information om pågående arbete med att söka tomt för ny
bussdepå.

§ 146

Månadsrapport
Redovisning av ekonomidirektör.
Vid redovisningen ställer Marcus Eskdahl fråga angående minskning
årsarbetare.
Ordföranden redogör för att man arbetar med frågan och att man har ett
program för detta. Frågan kommer även att lyftas vid kommande
budgetdebatt vid fullmäktige.

§ 147

Representantskap Samverkan Sydsverige
Återkoppling av Carina Ödebrink från senaste sammanträdet där man
erhöll en föredragning från den nyss uppstartade
arbetsmarknadsutredningen. Ansvarig sekreterare för utredningen vill
gärna besöka regionen för en dialog om vad Regionen tycker är viktigt i
denna fråga.
Ordföranden påpekar att Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet bör involveras.
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§ 148
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Delårsrapport 2016:2
Diarienummer: RJL 2016/875
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
1. Bifalla yrkande avseende redovisning av sjukfrånvaro samt
redovisning av måluppfyllelse och vidtagna åtgärder för barn och
kultur samt
2. Föreslå regionfullmäktige godkänna delårsrapport 2 för år 2016.
Sammanfattning
I ärendet redovisas enligt direktiv regionstyrelsens andra
återrapportering till regionfullmäktige, delårsrapport 2 för år 2016.
Beslutsunderlag
 Redovisning av region-, ekonomi- och personaldirektör
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-10-10
 Tjänsteskrivelse 2016-10-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar att man gör en fördjupad analys avseende
sjukfrånvaron, i detta yrkande instämmer Carina Ödebrink.
Mikael Ekvall och Carina Ödebrink påpekar även att det i
delårsbokslutet ska redovisas de aktiviteter som förekommit inom
projektet ”heltid som norm”.
Carina Ödebrink yrkar på att Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet återredovisar till styrelsen vilka åtgärder man avser att
vidta vad gäller måluppfyllelsen barn och kultur.
Beslutsgång
På ordförandes fråga så bifaller styrelsen delårsrapport 2016:2.
På ordförandes fråga så bifaller styrelsen även yrkande från Mikael
Ekvall avseende redovisning sjukfrånvaro, samt yrkande från honom
och Carina Ödebrink redovisning avseende måluppfyllelse och åtgärder
vad gäller barn och kultur.
Ordföranden meddelar att heltid som norm kommer att återrapporteras.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Sign
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§ 149
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Regionalt trafikförsörjningsprogram Jönköpings
län, revidering
Diarienummer: RJL 2015/741
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande förslag till revidering av regionalt
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län med gjorda
tilläggsyrkanden av presidiet för TIM, §7 2016-09-01.
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget
förslag med instämmande av Vänsterpartiet.
Sammanfattning
Regionalt trafikförsörjningsprogram fastställdes av
landstingsfullmäktige 2012. Efter samråd med kommuner,
landsting/regioner och andra intressenter har
trafikförsörjningsprogrammet reviderats.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2016-09-13
 Presidiets protokollsutdrag 2016-09-01
 Tjänsteskrivelse 2016-06-09
 Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
 Bilaga till Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Jönköpings län
 Remissyttranden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att målet
till 2025 över tid ska ha en skattesubventionsgrad på 65 procent.
I yrkandet instämmer Mikael Ekvall.
Ordföranden och Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag
och avslag på Carina Ödebrinks yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen bifaller Rune Backlunds yrkande.
Votering begärs med följande propositionsordning:
Bifall till Rune Backlunds yrkande röstar JA.
Bifall till Carina Ödebrinks yrkande röstar NEJ
JA röstar följande ledamöter:
Rune Backlund, Thomas Erazim, Jimmy Henriksson, Britt Johansson,
Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Ann-Kristin Göransson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Avstår från att rösta gör Samuel Godrén.
Styrelsen bifaller, med ordförandes utslagsröst, Rune Backlunds yrkande
om bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 150

Revidering av regional kulturplan 2017
Diarienummer: RJL 2016/3040
Beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
 Den årliga revideringen av den regionala kulturplanen inför 2017
består av framtagna uppdragsbeskrivningar för verksamheter
inom kultursamverkansmodellen samt handlingsplaner för
kulturpolitiskt prioriterade områden och särskilda satsningar.
Sammanfattning
2016-04-27 antogs uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter
inom kultursamverkansmodellen (RJL 2016/237) samt handlingsplaner
för kulturpolitiskt prioriterade områden samt särskilda satsningar (RJL
2016/238) av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
I tjänsteskrivelse anges de utgöra huvudsakligt underlag för årlig
revidering av kulturplanen.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från ANA 2016-10-12
 Tjänsteskrivelse 2016-09-20
 Handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden i
regional kulturplan 2015-2017
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 150

Avveckling av AScan ekonomisk förening
Diarienummer: RJL 2016/2498
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avveckla AScan ekonomisk förening
Sammanfattning
AScan ekonomisk förening bildades 1991 i syfte att tillvarata och
främja medlemsföretagens ekonomiska intressen genom att
underhålla och utveckla ett gemensamt biljettsystem.
Eftersom arbetet framöver kommer att bedrivas inom
Regionsamverkan Sydsverige beslutades på föreningsstämman
den 1 juni 2016 att, efter beslut i respektive medlems organisation
inleda avveckling av föreningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2016-09-13
 Tjänsteskrivelse 2016-07-08
 Skrivelse, Avveckling av AScan ekonomisk förening
2016-05-16
 Protokoll AScan ordinarie föreningsstämma 2016,
2016-06-01
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 151
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Yttrande över promemoria: Privata
sjukvårdsförsäkringar inom offentlig finansierad
hälso- och sjukvård – Ds 2016/29
Diarienummer: RJL 2016/2749
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad
departementspromemoria. Regionen ställer sig bakom lagförslaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-10-10
 Tjänsteskrivelse 2016-06-30
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård

§ 152

Program för hållbar utveckling i region Jönköpings
län 2017-2020
Diarienummer: RJL 2016/2818
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Anta program för hållbar utveckling i Region Jönköpings län
2017-2020 med justering av sidan 13,
2. Avsätta 30 miljoner kronor under 2017-2020 till investeringar för
att våra fastigheter ska producera 3 GWh förnyelsebar energi.
Reservationer
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag med
instämmande av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
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Sammanfattning
Förslag till nytt program för hållbar utveckling 2017-2020 har arbetats
fram tillsammans med medarbetare, en referensgrupp samt synpunkter
från länets klimatråd och kommuner. 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 från TIM 2016-10-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-27
 Program för hållbar utveckling 2017-2020
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordqvist yrkar på ändring av texten i Hållbarhetsprogrammet
sidan 13, första meningen till att lyda: För att de mål som finns i
hållbarhetsprogrammet ska kunna uppnås införlivas arbetet i
budgetprocessen och följs upp.
Mikael Ekvall yrkar bifall till föreliggande förslag samt yrkar även på att
”Klimatsmart” stryks i dokumentet och att man enbart använder
”Hållbar utveckling” eller annan definierbar term.
Carina Ödebrink instämmer i Mikael Ekvalls yrkande om
Rune Backlund och Thomas Erazim yrkar bifall till föreliggande förslag
och till Annica Nordqvist yrkande. Rune Backlund yrkar avslag på
Mikael Ekvalls yrkande om ändring av ”Klimatsmart”.
Beslutsgång
På ordförandes fråga bifaller styrelsen programmet för Hållbar
utveckling med Annica Nordqvists förslag till ändring.
På ordförandes fråga avslår styrelsen Mikael Ekvalls yrkande om att
stryka ordet ”Klimatsmart”.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Budget 2017 med verksamhetsplan 2017 och
flerårsplan för 2018-2019
Diarienummer: RJL 2016/374
Beslut
Regionfullmäktige
1. Fastställer skattesatsen för 2017 till 11:26
2. Godkänner föreliggande Budget med verksamhetsplan 2017 och
flerårsplan 2018-2019 med tillägg avseende övergång
hemsjukvård och riktlinjer inom etikområdet.
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för
gemensamt förslag samt de yrkanden man instämt i.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag samt de
yrkanden man instämt i.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar i föreliggande handling styrelsens förslag till
Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019
Beslutsunderlag
 Budget med verksamhetsplan för 2017 och flerårsplan 20182019 inklusive bilagor
 Protokollsutdrag från styrelsens arbetsutskott och nämndernas
beredning
 Redovisning av regiondirektör från Centrala
samverkansgruppens - CSG sammanträde 2016-10-25
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Ordföranden yrkar bifall till M,KD,C och L:s förslag med tillägg av de
synpunkter som delgetts från CSG vad gäller övergång hemsjukvård
samt riktlinjer inom etikområdet. Instämmer i yrkandet gör Rune
Backlund och Jimmy Henriksson
Carina Ödebrink yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
förslag till budget med säryrkanden om seniorkort samt generell
förstärkning avseende kompetensförhöjning.
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Rune Backlund yrkar avslag till Carina Ödebrinks säryrkanden.
Mikael Ekvall yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget med en
höjning av skattesatsen till 11:41 kronor. Yrkar bifall till Carina
Ödebrinks säryrkanden.
Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.
Annica Nordqvist yrkar bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets
förslag till budget samt instämmer i säryrkanden från Carina Ödebrink.
Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag från M, KD, C och L,
samt bifall till ordförandes tillägg om övergång hemsjukvård samt
riktlinjer inom etikområdet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag om skattesats och finner att
styrelsen bifaller M, KD, C, L samt S, MP och SD:s förslag om
oförändrad skattesats på 11:26 kronor. Avslår Mikael Ekvalls förslag om
höjning till 11:41 kronor.
Styrelsen bifaller även ordförandes yrkande om tillägg om övergång
hemsjukvård samt riktlinjer inom etikområdet.
Ordföranden ställer proposition på ovan angivna budgetförslag och
finner att styrelsen bifaller förslag från M, KD, C och L. Övriga förslag
avslås.
Votering begärs där ordföranden efter proposition utser S och MP:s
förslag till budget som motförslag.
Votering begärs med följande propositionsordning:
Bifall till M, KD, C och L:s förslag röstar JA.
Bifall till S och MP:s förslag röstar NEJ
JA röstar följande ledamöter:
Rune Backlund, Thomas Erazim, Jimmy Henriksson, Britt Johansson,
Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
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NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Ann-Kristin Göransson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Avstår från att rösta gör Samuel Godrén.
Bifall till M, KD, C och L:s förslag till budget.
Styrelsen avslår efter votering säryrkanden från Carina Ödebrink med
följande utfall:
Votering: Seniorkort
Avslag på yrkande röstar JA.
Bifall till yrkande röstar NEJ
JA röstar följande ledamöter:
Rune Backlund, Thomas Erazim, Jimmy Henriksson, Britt Johansson,
Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Ann-Kristin Göransson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Avstår från att rösta gör Samuel Godrén.
Votering: Generell förstärkning kompetenshöjning
Avslag på yrkande röstar JA.
Bifall till yrkande röstar NEJ
JA röstar följande ledamöter:
Rune Backlund, Thomas Erazim, Jimmy Henriksson, Britt Johansson,
Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Ann-Kristin Göransson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Avstår från att rösta gör Samuel Godrén.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Jeanette Söderström

ordförande
Protokollet är justerat 2016- - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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