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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M) ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Malin Olsson (M)
Britt Johansson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Ann-Kristine Göransson (S)
Maria Hörnsten (S)
Annica Nordqvist (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Helena Stålhammar (C)
Mari Lindahl (L)
Irene Oskarsson (KD)
Monica Li (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör

§ 116

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

§ 117

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 118

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.
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Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Fråga från Carina Ödebrink avseende tilläggsbudget besvaras av
ekonomidirektör.

§ 120

Aktuell information
Regiondirektör informerar om:
 Rekrytering av regional utvecklingsdirektör. Elisabet Eriksson
tillförordnad från 11 september och under rekryteringsperioden.
 Rekrytering av HR-direktör. Ami Andersson tillförordnad från 1
november och under rekryteringsperioden.
 T f stadsdirektör i Jönköpings kommun, Ulf Fransson, fortsätter
tjänstgöring 1 dag/vecka i Regionen
 Almedalen – de av Regionen anordnade seminarier var
välbesökta och uppskattade
 Plan för framtidens hälso- och sjukvård – till kommande
styrelsesammanträde
 Sammanträdesplan 2018 – förslag framme som behandlas vid
kommande styrelsesammanträde
 Kirurgveckan pågår på Elmia/Spira med 1500 deltagare
Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om:
 Sommaren 2017 – 1177, akuta vårdbesök, beläggning m m.
Återkoppling till kommande styrelsesammanträde då en
utvärdering av sommaren 2017 genomförts.

§ 121

Månadsrapport
Redovisning ekonomidirektör.

§ 122

Rapport från nämnderna
Information av nämndordförandena i FS och TIM. Till kommande
styrelsesammanträde ger samtliga tre nämnder en skriftlig redovisning
med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk redovisning

§ 123

Motion – Bygg miljö och energismart – bygg i trä
Diarienummer: RJL 2016/1722
Information ges i ärendet av professor Sven Thelandersson, Lunds
universitet.
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Föredragning av ärenden inför beslut i
regionstyrelsen
I följande ärenden ges redovisning/information:
 Betänkandet – Ny Dataskyddslag – 2017/1615
 Betänkandet – Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
- 2017/1851
Föredragande: Kristina Mannerback, regionjurist

§ 125



Byggnation av Råslätts vårdcentral – 2017/1442
Föredragande: Ekonomidirektör



Tilläggsavtal Gnosjö Folktandvård – 2017/1854
Föredragande: Regiondirektör och ekonomidirektör



Hyreslokaler för Verksamhetsstöd och service, Batterigatan
– 2017/1855
Föredragande: Regiondirektör



Ombyggnation av samlokaliserad kvinnohälsovård – 2017/1778
Föredragande: Hälso- och sjukvårddirektör



Överenskommelse om samverkan mellan Länsstyrelsen i
Jönköpings län och Region Jönköpings län – 2017/1844
Föredragande: Regiondirektör



Budget 2018 – Samordningsförbunden
Föredragande: Regiondirektör

Ägarfrågor
Information av regiondirektör inför behandling vid kommande
styrelsesammanträde.

§ 126

Valkretsindelning val 2018
Diarienummer: RJL 2017/1216
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till
tre (3) valkretsar, med den geografiska indelningen:
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1) Jönköping, Habo, Mullsjö
2) Vetlanda, Tranås, Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö
3) Gislaved Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo
2. Att antalet mandat i regionfullmäktige skall bibehållas med 81
ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).
Sammanfattning
Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit
densamma sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med enda
förändringen inför valet 1998 när länet utvidgades med två kommuner,
Habo och Mullsjö, då Jönköpings kommun delades i två valkretsar varav
den västra inkluderade Habo och Mullsjö. Inför landstingsvalet 2018
föreslås en förändring till tre (3) valkretsar. Länets kommuner har getts
möjlighet att yttra sig över förändringen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden 2017-06-12
 Tjänsteskrivelse 2017-05-29
 Bilaga fakta, valkretsindelning
 Inkomna remissyttranden
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 127

Byggnation av Råslätts vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2017/1442
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna byggnation av Råslätts vårdcentrum med en
minskning av 300 kvm BRA, med åtföljande minskning av
maxbeloppet 161 500 000 kronor.
2. Reservera medel i kommande investeringsplan för konstnärlig
gestaltning motsvarande 1 100 000 kronor.
Sammanfattning
Råslätts Vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som hyrs av
Vätterhem.
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Lokalerna är anpassade för den vård som bedrevs i slutet av 80-talet och
de tekniska systemen och installationerna är både underdimensionerade
och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av
arbetssätt. Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya lokaler för att
klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet.
Förslaget till nybyggnation av ett vårdcentrum på Råslätt bygger på en
samlokalisering av vårdcentral, folktandvård samt familjecentral.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 128

Revidering av förbundsordning Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer: RJL 2017/1835
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Fastställa reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg,
2. Godkänna att beviljad låneram till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg indexeras i enlighet med § 15 i reviderad
förbundsordning.
Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(KSA) fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå medlemmarna en
reviderad förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen börjar
gälla efter att samtliga medlemmar godkänt den.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-15
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Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 129

Återremiss Motion – Förebyggande insats för äldre
– erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Bifalla motionen.
Reservationer
Allianspartierna reserverar sig tillförmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion
från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en kostnadsutredning.
Efter presidiets sammanträden i april och maj har underlagets
kostnadskalkyl kompletterats med fler exempel från kommuner som
infört fria halkskydd, samt med kostnaden för frakturer.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS-nämnd 2017-06-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13
 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03
 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05
 Tjänsteskrivelse 2017-03-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-01-17
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-2
 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04
 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07
 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15
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Protokollsutdrag FS 2016-05-31
Tjänsteskrivelse 2016-05-31
Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18
Tjänsteskrivelsen 2016-04-01
Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motion och till nämndens förslag.
I detta instämmer Carina Ödebrink och Sibylla Jämting.
Maria Frisk yrkar avslag på motionen och nämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
NEJ för föreliggande förslag röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy
Ekström, Malin Olsson, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson och
Malin Wengholm.
JA för bifall till motion och nämndens förslag röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting,
Mikael Ekvall, Samuel Godrén och Carina Ödebrink,
bifaller föreliggande förslag tillika nämndens förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 130

Revisionsrapport - granskning avseende
förebyggande åtgärder kring oegentligheter
Diarienummer: RJL 2017/953
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar föreliggande skrivelse till Region Jönköpings läns
revisorer som regionstyrelsens svar.
Reservation
Sibylla Jämting reseverar sig till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Regionens revisorer har i skrivelse 2017-03-29 redovisat sin granskning
av Region Jönköpings läns förebyggande åtgärder kring oegentligheter.
Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med förebyggande
åtgärder inom området kan stärkas och utvecklas ytterligare.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar på att styrelsen fastställer en handlingsplan om
oegentligheter skulle inträffa.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sibylla
Jämtings yrkande och finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
§ 131

Yttrande - Ny ordning för att främja god sed och
hantera oredlighet i forskning - SOU 2017:10
Diarienummer: RJL 2017/1286
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som Regionens svar till
Utbildningsdepartementet och Forskningspolitiska enheten.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade promemoria. Regionen har tagit del av
förslaget och anser att det är utmärkt att man utrett behovet av en ny
hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning.
De synpunkter som Regionen vill framföra är synpunkter på inrättandet
av ny myndighet, definitionen av oredlighet och vilka som borde
omfattas av lagen.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-07
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
§ 132

Yttrande över betänkandet SOU 2017:39 –
Ny Dataskyddslag
Diarienummer: RJL 2017/1615
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Justitiedepartementet med justering i yttrandet att Regionen ser
att det ska vara en högre åldersgräns för barns samtycke.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att
yttra sig över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län delar i
stort utredningens bedömningar och ställer sig bakom grundtankarna i
utredningens förslag men har avvikande mening avseende åldersgräns
för barns samtycke som rättslig grund samt synpunkter kring
sanktionshantering.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-08-15
 Tjänsteskrivelse 2017-08-01
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall och ordföranden föreslår att man i yttrandet gör en
justering så att det tydligt framgår att Regionen ser en högre åldersgräns
på 15 år avseende barns samtycke.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Regionledningskontoret – kansli
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Yttrande över betänkandet – SOU 2017:36
Informationssäkerhet för samhällsviktiga digitala
tjänster
Diarienummer: RJL 2017/1656
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Justitiedepartementet med föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts möjlighet att
yttra sig över betänkandet av utredningen om genomförande av NISdirektivet. Region Jönköpings län har tagit del av betänkandet och har
generellt inga synpunkter på hur NIS-direktivet ska implementeras, utan
ser att det är viktigt att höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk
infrastruktur. Däremot lämnar Region Jönköpings län synpunkter på att
det finns delar i direktivet som behöver ytterligare förtydligas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-08-15
 Tjänsteskrivelse 2017-07-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till ändringar enligt
följande:
 Under rubriken ”Synpunkter på förslaget” första meningen,
andra delen, ändras till … ”eftersom det idag finns goda rutiner
på plats”.
 Sidan 2, första meningen ”En bättre rutin….” ändras till
”Rutinen bör vara att en uppdatering görs…”
Styrelsen bifaller ordförandens förslag till ändringar i yttrandet.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Regionledningskontoret – kansli
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Yttrande över betänkandet – SOU 2017:50
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
Diarienummer: RJL 2017/1851
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. Regionen delar utredningens
bedömningar och ställer sig bakom utredningens förslag och tillstyrker
därmed förslaget att införa en forskningsdatalag.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-08-15
 Tjänsteskrivelse 2017-08-07
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Regionledningskontoret – kansli, folkhälsa sjukvård

§ 135

Yttrande över examensbeskrivning för yrkesexamen
för kuratorer inom hälso- och sjukvården
Diarienummer: RJL 2017/1414
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom
hälso- och sjukvården. Regionen har tagit del av förslaget och ställer sig
positiv till att socionomer/kuratorer får en skyddad titel med legitimation
men lämnar även några synpunkter.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-08-15
 Tjänsteskrivelse 2017-07-04
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Regionledningskontoret – personal
§ 136

Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län,
stiftelsebildning
Diarienummer: RJL 2017/1853
Beslut
Regionstyrelsen
1. Utser regionstyrelsens ordförande till ombud på extra stämma för
Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län, där 1:e vice
ordförande eller 2:e vice ordförande utses som ersättare vid
förhinder.
2. Godkänner att ombudet vid stämman ställer sig bakom förslaget
att en stiftelse bildas med Kreditgarantiföreningen och Science
Park som stiftare.
Sammanfattning
Region Jönköpings län är medlem i Kreditgarantiföreningen i
Jönköpings län (KGF) som startades 2006. Förslag finns nu att KGF och
Science Park tillsammans bildar en stiftelse vars ändamål ska vara att
främja näringsliv, forskning eller kompetensutveckling med inriktning
mot entreprenörskap, innovation eller förnyelse i huvudsak inom det
geografiska område som vid stiftelsetidpunkten utgör Jönköpings län.
Stiftelsen bildas med det kapital som medlemmarna har satt in i KGF,
därefter likvideras den ekonomiska föreningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink vill framhålla att det är viktigt att verksamheten har en
koppling till RUS samt att det ska främja kvinnligt företagande och
jämställdhet. Samtliga ledamöter instämmer i detta medskick.
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Beslutet skickas till
Kreditgarantiföreningen
Regionledningskontoret - ekonomi
§ 137

Tilläggsavtal Gnosjö Folktandvård
Diarienummer: RJL 2017/1854
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och
Fastighets AB Järnbäraren avseende ombyggnation av
Folktandvårdens lokaler i Gnosjö.
Sammanfattning
Folktandvården i Gnosjö har begärt ombyggnad av inhyrd lokal.
Tilläggsavtal ska tecknas rörande ombyggnationen som ger en
tilläggshyra utöver nuvarande grundhyra.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-18
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi

§ 138

Hyresavtal lokaler för Verksamhetsstöd och service,
Batterigatan Jönköping
Diarienummer: RJL 2017/1855
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Vikebo
AB avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service,
Batterigatan 14 Jönköping.
Reservation
Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Verksamhetsstöd och service är i behov av nya lokaler på grund av
problem med inomhusmiljö samt andra verksamhetsförändringar som
påverkar nuvarande lokaler. Förslag till hyreskontrakt för kontorslokaler
som kommer att byggas på A6-området i Jönköping på Batterigatan är
framtaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar på en översyn av avtalet avseende antalet
parkeringar.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
JA för föreliggande förslag röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy
Ekström, Malin Olsson, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson,
Samuel Godrén, Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson,
Rachel De Basso, Mikael Ekvall, Carina Ödebrink och Malin
Wengholm.
NEJ för föreliggande förslag och bifall till yrkande röstar: Sibylla
Jämting.
bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service/regionfastigheter
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Ombyggnation för samlokalisering av
kvinnohälsovården
Diarienummer: RJL 2017/1778
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar ärendet för att belysa hur ombyggnation av
samlokaliserad kvinnohälsovård påverkar kvinnors vilja och
möjlighet att ingå i screeningprogram för livmoderhalscancer
samt att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet att
yttra sig i ärendet.
Reservation
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera kvinnohälsovården som
idag finns på väster i Jönköping och i Huskvarna. Genom att centralisera
de gynekologiska cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns möjlighet att
använda resurser bättre och frigöra barnmorske‐ och läkartid till
patientarbete. Den samlade mottagningen ska finnas i höghuset på
Rosenlund.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting yrkar avslag på förslaget.
Maria Frisk yrkar att ärendet återremitteras för att belysa hur
ombyggnation av samlokaliserad kvinnohälsovård påverkar kvinnors
vilja och möjlighet att ingå i screeningprogram för livmoderhalscancer
samt att nämnden för folkhälsa och sjukvård ges möjlighet att yttra sig i
ärendet.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
JA för återremiss röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Ekström,
Malin Olsson, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén
och Malin Wengholm.
NEJ för återremiss röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas
Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Carina
Ödebrink,
bifaller Maria Frisks yrkande om återremiss.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa och sjukvård
§ 140

Ombyggnation av centralreception på Värnamo
Sjukhus
Diarienummer: RJL 2017/1779
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnation för centralreception på Värnamo
Sjukhus till en kostnad på maximalt
2 000 000 kronor.
Sammanfattning
Centralreception/kassa finns på Värnamo sjukhus sedan 2014. Åtta
mottagningar är idag anslutna och fler är på väg att göra det.
Den reception som finns idag är provisorisk och behöver byggas om
eftersom den inte uppfyller inte arbetsmiljökrav, tillgänglighetskrav och
det är svårt att upprätthålla sekretess i den befintliga miljön.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-12
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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Hyresavtal med Gislaveds kommun avseende
familjecentralen Smålandsstenar
Diarienummer: RJL 2017/1875
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Gislaveds kommun avseende lokaler för familjecentralen i
Smålandsstenar avseende öppna förskolan och
socialförvaltningen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr ut lokaler för familjecentralens verksamhet
till Gislaveds kommun i Smålandsstenars vårdcentrum. Hyreskontrakt
har tecknats med Gislaveds kommun för dessa lokaler.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-19
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§ 142

Överenskommelse om samverkan mellan
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2017/1844
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner Överenskommelse om samverkan med Länsstyrelsen
i Jönköpings län.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har
tillsammans arbetat fram en överenskommelse om samverkan för att
underlätta det regionala utvecklingsarbetet och tydliggöra
ansvarfördelning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande förslag men föreslår att
tabellverket utvecklas samt att man i överenskommelsen förtydligar och
beskriver att Region Jönköpings län är företrädare regionalt för länets
invånare och intressen. Föreslår även en kompletterande skrivning
avseende ökade krav på goda kommunikationer, kompetensförsörjning
med högre utbildningar och spetskompetens.
Sibylla Jämting yrkar att man i tabellverket lägger till ett kryss för grön
infrastruktur. Instämmer även i Carina Ödebrinks yrkanden.
Maria Frisk framför att ändringar kan göras i samband med revidering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och ovanstående
yrkanden och finner att styrelsen avslår dessa. Styrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Regionledningskontoret – Regional utveckling
§ 143

Budget 2018 till Samordningsförbunden 2018
Diarienummer: RJL 2017/1910
Beslut
Regionstyrelsen
 Planerar att i budget inför 2018 utöka budget till Södra
Vätterbygden med 10%, vilket innebär 138 000 kronor, till
Finnvedens samordningsförbund med 291 500 kronor och till
Höglandets samordningsförbund med 321 500 kronor,
Sign

PROTOKOLL

19(20)

Regionstyrelsen §§ 116-146
Tid:

2017-08-22, kl 09:00-15:00

under förutsättning att länets kommuner fattar motsvarande
beslut
Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har inkommit med förfrågan om
utökning av medel inför 2018 under förutsättning att staten ökar sitt
utrymme.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse 2017-06-20
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 144

Inkomna remisser och promemorior
Beslut
Regionstyrelsen
 Noterar inkomna remisser och promemorior.

§ 145

Övrigt
Carina Ödebrink vill lägga ett yrkande avseende dagens diskussion om
återkoppling från nämnder och tillika styrelsens uppsiktsplikt lydande:
När det gäller styrelsens uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet och
de uppdrag som ges med anledning av detta ska återrapportering till
styrelsen ske formaliserat för att säkerställa transparens och insyn.
Det kräver därför hantering i respektive nämnd som fått i uppdrag att
återrapportera. Det ska redovisas skriftligt och återredovisas därefter
till styrelsen.
Styrelsen instämmer i detta yrkande och medskick.

§ 146

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 15:00.

Vid protokollet
Siw Kullberg
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Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Jeanette Söderström

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

Lena Strand
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