PROTOKOLL

1(16)

Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 1-22
Tid:

2017-01-31, kl 13:00-16:45

Plats:

Regionens Hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Henriksson (L), §§ 1-18, ersätts av Britt Johansson, §§ 19-22
Malin Olsson (M)
Martin Hytting (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Britt Johansson (M), §§ 1-18
Ann-Kristin Göransson (S), §§ 1-20
Sibylla Jämting (MP)
Helena Stålhammar (C), §§ 1-20
Anders Gustafsson (SD)
Mari Lindahl (L), §§ 1-18
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårddirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, §§ 1-19
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 1-19
Siw Kullberg, kanslidirektör
Anders Liif, personaldirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Lars Johansson, Direktör utbildning och kultur, § 18
Boel Gäre Andersson, verksamhetschef Futurum, § 19

§1

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Rachel De Basso.
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Regionstyrelsen §§ 1-22
Tid:

§2

2017-01-31, kl 13:00-16:45

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§3

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§4

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

§5

Motion: Genomför en vägledande folkomröstning
om eventuell regionförstoring
Diarienummer: RJL 2016/1288
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen med hänvisning till att frågan om
regionförstoring inte längre är aktuell.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i motion till regionfullmäktige föreslagit att
man inför en eventuell regionbildning genomför en vägledande
folkomröstning för att länets medborgare ska få ta ställning till om en
regionförstoring ska genomföras
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 samt 2016-12-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Carina Ödebrink yrkar avslag på motionen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen avslår motionen.
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Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§6

Motion - Barns rätt till en giftfri miljö
Diarienummer: RJL 2016/425
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 Motionen är besvarad
Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande med
instämmande av Vänsterpartiet.
Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Sibylla Jämting (MP) och Mihai Banica (MP)
har inkommit med en motion om Barns rätt till en giftfri miljö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-22
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-11-15
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-09-29
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-22
 Motion från MP, Barns rätt till en giftfri miljö daterad 2016-02-16

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordqvist yrkar bifall till motionen i sin helhet, i yrkandet
instämmer Carina Ödebrink och Mikael Ekvall.
Rune Backlund yrkar bifall till nämndens förslag om att motionen är
besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen bifaller nämndens förslag att motionen är besvarad.
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Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till föreliggande tillika nämndens förslag.
NEJ för bifall till motion.
JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson, Malin
Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och
Malin Wengholm.
NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen beslutar att motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§7

Motion - Seniorkort inom kollektivtrafiken, en
folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga
Diarienummer: RJL 2016/1287
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Bifalla första att-satsen om att en utredning görs för att se hur ett
seniorkort ska se ut i Region Jönköpings län.
 Avslå andra och tredje att-satsen om att införa ett seniorkort
under en provtid och att genomföra en utvärdering.
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
en motion om att satsa på de äldre i kollektivtrafiken i form av ett
seniorkort. I motionen föreslås att en utredning görs för att se hur ett
seniorkort kan komma att se ut, samt att kortet införs under en prövotid
och därefter utvärderas.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2017-01-24
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Tjänsterskrivelse daterad 2017-01-11
 Faktaunderlag daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet daterad 2016-11-03
 Motion Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-,
jämnställdhets och hållbarhetsfråga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink, Annica Nordqvist och Mikael Ekvall yrkar bifall till
motionen i sin helhet.
Rune Backlund yrkar bifall till nämndens förslag tillika föreliggande
förslag om bifall till första att-satsen och avslag på andra och tredje attsatsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande tillika nämndens förslag.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till föreliggande tillika nämndens förslag.
NEJ för bifall till motion.
JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson, Malin
Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och
Malin Wengholm.
NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen beslutar att bifalla första att-satsen och avslå andra och tredje
att-satsen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Ägardirektiv Smålands Turism
Diarienummer: RJL 2016/3955
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna ägardirektiv för Smålands Turism AB
Sammanfattning
Smålands Turism AB är ett gemensamt med länets kommuner ägt bolag
för att utveckla och främja turism genom insatser på regional, nationell
och internationella nivå. Ägarnas styrning av bolagets verksamhet har
förutom beslut på bolagsstämmor styrts av ett uppdragsavtal utifrån
vilket årliga beslut om ägartillskott fattats. Mot bakgrund av bland annat
Kommunallagens krav på förstärkt uppsiktplikt för verksamhet som
drivs i bolagsform har efter samråd med övriga ägare tagits fram förslag
till ägardirektiv. Efter att ägardirektiv fastställs av bolagsstämman
upphör nuvarande uppdragsavtal att gälla.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-12-14
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§9

Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt
för Krösatågssystemet
Diarienummer: RJL 2016/3732
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän
Trafikplikt
2. Om allmän trafikplikt på sträckor inom Jönköpings län
3. Om allmän trafikplikt på sträckor från/till Jönköpings län till
viktiga målpunkter i intilliggande län (länsöverskridande resor).
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Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands,
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län
avser att tillsammans upphandla trafiken inom Krösatågsystemet. Inför
upphandlingen träffas denna överenskommelse som sedan ligger till
grund för att respektive län eller region tar beslut om allmän trafikplikt
på berörda sträckor. Region Jönköpings län genom Jönköpings
Länstrafik utses som gemensam administratör och kontakt för
trafikoperatören för kommande trafikavtal. Ärendet är behandlat av TIM
2016-12-13.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Protokollsutdrag från TIM 2016-12-13
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21
 Förslag till överenskommelse inför beslut om allmän
trafikplikt till Krösatågsystemet daterad 2016-11-22
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 10

Begäran om omdisponering av fullmäktige
beslutade investeringsobjekt
Diarienummer: RJL 2017/74
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 Beviljade investeringsmedel om 2 400 000 kronor omdisponeras
till inköp av automatiserade vinschar/punktlyftar samt
scenvagnar
Sammanfattning
I beslutad investeringsplan i Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018
finns 2 400 000 kronor för investering i scenvagnar på Smålands Musik
och Teater. Investeringsanslaget föreslås till största del omdisponeras
eftersom automatiserade vinschar/ punktlyftar behöver prioriteras.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 11

Remiss: Ordning och reda i välfärden – SOU 2016:78
Diarienummer: RJL 2016/4074
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande yttrande som svar på delbetänkandet
Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) med följande
tillägg till yttrandet:
Region Jönköpings län anser det anmärkningsvärt att remissen
sänds till ett så begränsat antal landsting/regioner.
Delbetänkandet behandlar frågor som har stor betydelse för
verksamheten i alla landsting/regioner.
Region Jönköpings län anser att utredningens förslag ska
avstyrkas.
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Region Jönköpings län ingår inte bland de regioner/landsting som är
remissinstans till delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) men bedömer denna fråga av sådan vikt att synpunkter lämnas
på delbetänkandet i särskilt yttrande. Regionens utgångspunkt är att det
viktigaste i utveckling av välfärdstjänster är god kvalitet.
Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till
just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som
huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-22
 Protokoll från arbetsutskottet 2017-01-17
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande yttrande med följande tillägg:
Region Jönköpings län anser det anmärkningsvärt att remissen sänds till
ett så begränsat antal landsting/regioner. Delbetänkandet behandlar
frågor som har stor betydelse för verksamheten i alla
landsting/regioner.
Region Jönköpings län anser att utredningens förslag ska avstyrkas.
Carina Ödebrink yrkar bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets
förslag till yttrande. Yrkar att samtliga yttranden i ärendet biläggs
protokollet. Yrkar även att ärendet ska behandlas av regionfullmäktige.
I ovanstående yrkande instämmer Annica Nordqvist.
Mikael Ekvall yrkar i första hand bifall till Vänsterpartiets förslag till
yttrande. Bifall i andra hand, om Vänsterpartiets förslag faller, till
yttrande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer samtliga förslag under proposition och finner att
föreliggande förslag med Maria Frisks tillägg är huvudförslag.
Som motförslag utses efter votering Socialdemokraternas och
Miljöpartiets förslag med följande voteringsproposition:
JA röstar för Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag
NEJ röstar för Vänsterpartiets förslag
JA röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist och Carina Ödebrink.
NEJ röstar: Mikael Ekvall och Samuel Godrén.
Avstår från att rösta: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson,
Malin Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson och Malin
Wengholm.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag med Maria
Frisks tillägg mot Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag med
tillägg.
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Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till föreliggande förslag med tillägg.
NEJ för bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag.
JA röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson, Malin
Olsson, Martin Hytting, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och
Malin Wengholm.
NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel
De Basso, Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige avge yttrande i enlighet
med föreliggande förslag med Maria Frisks tillägg.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 12

Internkontroll 2017
Diarienummer: RJL 2016/2572
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer intern kontrollplan för 2017 för regionstyrelsens eget
ansvarsområde.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna
årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för
2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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§ 13
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Försäljning av Sävsjö Branten 1 – uppdrag
Diarienummer: RJL 2017/110
Beslut
Regionstyrelsen
 Ger regionfastigheter i uppdrag att förbereda en försäljning av
Sävsjö Branten 1.
Sammanfattning
Region Jönköpings Län äger fastigheten Sävsjö Branten 1 i Sävsjö,
regionfastigheter föreslås få i uppdrag att förbereda en försäljning av
fastigheten. I samband med en försäljning blir Region Jönköpings län
hyresgäst i fastigheten med långt hyresavtal.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi

§ 14

Hyresavtal Vrigstad Hälsocenter
Diarienummer: RJL 2017/109
Beslut
Regionstyrelsen


Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Vrigstad Hälsocenter AB för inhyrning av lokaler för
Vårdcentral för en period om 10 år från 2017-04-01 med
möjlighet till förlängning.

Sammanfattning
Regionfastigheter har arbetat fram ett hyresavtal mellan Region
Jönköpings län och Vrigstad Hälsocenter AB för inhyrning av 955 kvm
för vårdcentralsverksamhet inom Bra Liv till en årshyra på 900 000
kronor per år. Tillträdesdatum är 2017-04-01.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - ekonomi
§ 15

Ny registerhållare för kvalitetsregistret RiksSår
Diarienummer: RJL 2017/156
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner Nina Åkesson som ny registerhållare för
kvalitetsregistret RiksSår samt att
 Avvaktar med att lämna ut uppgifter och överföra RiksSår till
Landstinget i Blekinge.
Sammanfattning
Region Jönköpings län, i förlängningen Regionstyrelsen, är centralt
personuppgiftsansvarig (CPUA) för det nationella kvalitetsregistret
RiksSår. Styrgruppen för RiksSår har föreslagit och utsett Nina Åkesson
som ny registerhållare. Det är CPUA som formellt förordnar ny
registerhållare. Styrgruppens beslut förutsätter därför Regionstyrelsens
godkännande.
Beslutsunderlag
 Information vid sammanträdet om att avvakta med utlämnande
av uppgifter samt överföring av RiksSår till Landstinget i
Blekinge
 Protokoll från arbetsutskottet 2017-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Kvalitetsregistret RiksSår
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§ 16
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Återremitterad motion: Förebyggande insatser för
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar motion:
Förebyggande insatser för äldre – erbjud fria halkskydd till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för komplettering enligt
regionfullmäktiges beslut.

§ 17

Aktuell information från regiondirektör
Regiondirektören informerar om följande:
 Invigning av Tranås Vårdcentral
 Värnamo Sjukhus näst bäst i landet i klassen mellanstora sjukhus
enligt Dagens Medicins rankinglista. Alla tre sjukhus bland de
tolv främsta.
 Region Jönköpings län – Högst rankad i Öppna Jämförelser 2016
 Förhandlingar i Arbetsdomstolen
 Fördelning och redovisning av flyktingmedel, se
informationsärenden till dagens sammanträde. Uppföljningar
kommer att presenteras under våren.
 Information om personalärende.
 Datainspektionens beslut, följdverkningar och införande av Link
 Extern miljörevision pågår denna vecka.
 Tillitsdelegationen, intresseanmälan om medverkan i arbete med
tillitsbaserad styrning.
 Hälsan – Inget prövningstillstånd efter hovrättsdom. Hyresavtal
uppsagt för omförhandling av både regionen och Hemsö.
Kommer att behandlas i Hyresnämnden. Detaljplanearbete pågår
i närområdet vilket även föranleder att synpunkter lämnats kring
hur lokaler och parkeringsplatser m m påverkas.

§ 18

Övrig information
Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om aktuellt antal vårdplatser
inom slutenvården. Redovisar utveckling över tid avseende
vårdplatsneddragningar och antalet utskrivningsklara patienter, med och
utan kommunalt betalningsansvar.
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HR-direktör informerar om beroendet av bemanningsföretag och den
nationella samverkan för att minska detta. Beslutas att beslutsunderlag
tas fram till kommande styrelse för att tydliggöra Regionens
ställningstagande att man står bakom den nationella strategin för att
landsting/regioner ska vara oberoende av hyrpersonal den 1 januari 2019
och att den utgör en komplettering till den plan som antogs 2013 i syfta
att begränsa beroendet av bemanningsföretag och som kompletterades
med en plan för utfasning 2015.
Återrapportering från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet: Information av direktör för utbildning och kultur kring
måluppfyllelse barn och kultur.
§ 19

Månadsrapport
Information av ekonomidirektör. Korrigering görs av tidigare meddelat
ekonomiskt resultat.
Ekonomidirektör ger även en lägesrapport avseende bussdepån med
redovisning av följande aktiviteter:
 2016-02-22 information för arbetsutskottet
”frågan återkommer som ärende om lämplig tomt”
 2016-05-10 förstudie styrelsens beslut: ”Uppdra åt
regionledningskontoret att ta fram förslag till förvärv av mark”
 Arbetet har fortsatt utifrån förstudien och styrelsens beslut
 I budgetprocessen bedömt belopp 300 mkr
 2016-12-12 avrapportering uppdrag/tomtförslag arbetsutskottet:
Utrett nio möjliga platser – förordar en av dessa
 Förslag till beslut preliminärt april 2017 – köpekontrakt samt
budget för färdig bussdepå.

§ 20

Futurum – akademin för hälsa och vård
Information av verksamhetschef om kunskapande och lärande i
vardagsarbetet – till nytta för befolkningens hälsa.
Redovisning av forskning, antal forskningsarbeten och Jönköping
Academy m.m.

§ 21

Avsägelse av uppdrag
Annica Nordqvist meddelar att hon lämnar regionstyrelsen vid
månadsskiftet februari/mars.
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§ 22

2017-01-31, kl 13:00-16:45

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 16:45.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rachel De Basso

ordförande
Protokollet är justerat 2017- - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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