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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 147-174
Tid:

2017-09-19, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M) ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Helena Stålhammar (C), ersätter Rune Backlund
Jimmy Ekström (L)
Britt Johansson (M), ersätter Malin Olsson
Bertil Nilsson (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:
Annica Nordqvist (MP)
Mattias Ingesson (KD)
Tobias Gyllensten (S)
Eva Nilsson (M)
Hans Rocen (M), §§ 147-156
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, § 156
Siw Kullberg, kanslidirektör
Anders Liif, HR-direktör § 172
Jane Ydman, ekonomidirektör
Camilla Sundqvist, HR-chef, § 173
Lars Wallström, controller, § 153

§ 147

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jonas Nilsson.

§ 148

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.
Tillägg av ärenden avseende anställningar för Regional utvecklingsdirektör
samt HR-direktör.
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§ 149

2017-09-19, kl 09:00-15:00

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.
Regiondirektör informerar särskilt om handlingsplan för att integrera och
stärka klimat och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.
Handlingsplanen finns också med dagens handlingar för kännedom
Carina Ödebrink vill även till kommande arbetsutskott lyfta fråga om
hantering och styrelsens tillgång till informationshandlingar.

§ 150

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.
Regiondirektör informerar om återredovisning - statliga medel för
flyktingarbete genom rapporten Uppföljning av flyktingmedel.
Presentation görs vid nästa sammanträde.

§ 151

Övrig fråga
Carina Ödebrink lyfter fråga avseende statsbidrag för att anställa personer
som står långt från arbetsmarknaden.

§ 152

Föredragning av ärenden inför beslut i regionstyrelsen
I följande ärenden ges särskild redovisning/information:
 Remiss – Nästa steg – Förslag för en förstärkt minoritetspolitik
 Ägarstyrning och uppsiktsplikt
 Bostadsbyggen – försäljning av Vårdaren 8
Övriga ärenden för beslut av regionstyrelsen gås igenom/noteras där
frågor inför beslut ställs angående allmän trafikplikt samt försäljning av
bostadsrättslägenhet.

§ 153

Internkontroll 2017
Lars Wallström går igenom genomförda moment av internkontroll 2017.
Diskussion. Frågor besvaras.

§ 154

Aktuell information
Regiondirektör informerar om:
 Regionens medverkan i Prideparad
 Nya lokaler för operationsenheten i Värnamo invigda
 Invigning av elbussar i Värnamo
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Premiär på Spira av två föreställningar: Les Miserable och De
fantastiska
Konferens 250 möjligheter genomförd
Tre chefsprogram har startat
Från och med 1 september är Kjell Ivarsson sjukhusdirektör för
Kirurgisk vård.

Ekonomidirektör informerar om:
 Frankfurtlinjen – Region Jönköpings läns borgensåtagande
 Till nästa styrelse yttrande över JO-anmälan avseende
kontanthantering.
§ 155

Månadsrapport t o m augusti 2017
Redovisning ekonomidirektör.

§ 156

Plan för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
Diarienummer: RJL 2017/480
Information av regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör med
möjlighet för styrelsen till frågor och medskick.

§ 157

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

§ 158

Motion - Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Diarienummer: RJL 2015/725
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Att motionen är besvarad
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Sammanfattning
Desiré Törnqvist (S) har inkommit med motion ”Färdtjänst med rätt till
bärhjälp” med yrkande om att regelverket för färdtjänst ändras så att det
blir möjligt att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med
assistans även på andra platser än den egna bostaden.
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Efter beslut i nämnden återremitterades ärendet för fördjupad
kunskapshämtning.
Avstämning har gjort med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt
med det Primärkommunala samverkansorganet PKS.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2017-09-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-31
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Protokollsutdrag, Primärkommunalt samverkansorgan 2017-05-11
 Skrivelse, Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-01
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-01-11
 Protokollsutdrag från nämnden 2016-12-13 § 116
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-11-03
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2016-09-15
 Synpunkter från Länspensionärsrådet 2016-09-05
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-06-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-09
 Tjänsteskrivelse Remissyttranden 2016-02-24
 Inkomna remissyttranden
 Motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp, 2015-03-15
Yrkanden/förslag på sammanträdet
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar bifall till nämndens förslag om att motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen bifaller nämndens förslag om att motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 159

Motion - Den bortglömda konsten
Diarienummer: RJL 2017/232
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Att bifalla motionen
Sammanfattning
Mikael Ekvall (V) och Lennart Karlsson (V) har inkommit med en motion
angående den bortglömda konsten. Motionärerna föreslår att Region
Jönköpings län utreder möjligheten att använda arkiverad konst som av
olika anledningar inte längre anses lämplig att ställas ut fritt i våra
faciliteter. Information i ärendet har lämnats i nämnden 2017-04-26.
Yrkanden/förslag på sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motion.
Beslutsgång
Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från ANA 2017-09-13
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
 Protokollsutdrag, Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2017-04-26 § 49
 Protokollsutdrag, Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet 2017-04-05 § 52
 Protokollsutdrag, Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-02-20 § 38
 Motion – Den bortglömda konsten 2017-01-10
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 160
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Beslut om allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken
på Visingsö
Diarienummer: RJL 2017/2138
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta om att


Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö.

Sammanfattning
I samband med upphandlingen Serviceresor 2018 ska även linjelagd trafik
på Visingsö upphandlas enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Tilldelningsbeslut i upphandlingen planeras till i december 2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2017-09-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 161

Avtal rörande casemix-justerade analyser inom
ländryggskirurgi
Diarienummer: RJL 2017/2221
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tjänsteavtal ”Vidareutveckling av dialogstöd inom
ryggkirurgi” samt tjänsteavtal ”Casemix-justerade analyser inom
ländryggskirurgi” enligt bilaga samt,
 Förtydligar i avtalet att kostnader i samband med detta betalas av
Svensk Ryggkirurgisk förening
Sammanfattning
Region Jönköpings län och i förlängningen regionstyrelsen, är centralt
personuppgiftsansvarig (CPUA) för det nationella kvalitetsregistret Svenska
ryggregistret (Swespine). För att möjliggöra en mer rättvisande utvärdering
och kvalitetsuppföljning vill man genomföra en casemix-justering med hjälp
av data från Swespine. Avtalen tecknas mellan IVBAR Institute AB och
Region Jönköpings län.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-09-05
 Tjänsteskrivelse 2017-08-28 inkl bilagor
Beslutet skickas till
Svenska Ryggregistret/Swespine
IVBAR Institute AB
Regionledningskontoret – kansli
§ 162

Yttrande över promemoria: Skyldighet för vissa
offentliga funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument
Diarienummer: RJL 2017/1737
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Finansdepartementet getts möjlighet att yttra
sig över rubricerade promemoria. Region Jönköpings län har inga
synpunkter på förslagen i promemorian.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-09-05
 Tjänsteskrivelse 2017-08-27
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Regionledningskontoret – ekonomi

§ 163

Yttrande över betänkande: Nästa steg – Förslag för en
stärkt minoritetspolitik SOU – 2017/60
Diarienummer: RJL 2017/2098
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner nedanstående yttrande som svar till
Kulturdepartementet.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra
sig över rubricerade betänkande och ställer sig bakom förslaget men
framför att det är viktigt att behovet av dokumenterade minoritetspolitiska
mål utanför förvaltningsområdena bedöms utifrån befolkningens
sammansättning och behov.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-09-05
 Tjänsteskrivelse 2017-08-30
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink att Regionen avger följande
yttrande lydande:
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra
sig över rubricerade betänkande och ställer sig bakom förslaget.
Regionstyrelsen vill vidare understryka vikten av att särskilt beakta
förutsättningarna för barn och unga som tillhör nationella minoriteter i
frågor om inflytande och samråd.
När det gäller utredningens förslag om att inrätta en särskild myndighet för
uppföljning, samordning och främjande av minoritetspolitiken för att
komma tillrätta med brister i nuvarande ordning, behöver frågan utredas
ytterligare. Minoritetspolitiken bör genomsyra alla politikområden och det
kan därför finnas vissa tveksamheter till att en särskild myndighet ansvarar
för detta.
Beslutsgång
Regionstyrelsen ställer sig bakom Carina Ödebrinks förslag.
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Regionledningskontoret – kommunikation
§ 164

Ägarstyrning och uppsiktsplikt
Diarenummer: RJL 2017/2367
Beslut
Regionstyrelsen
Fastställer rutiner för ägarstyrning och uppsiktsplikt med kompletteringar.
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Sammanfattning
Rutiner för ägarstyrning och uppsiktsplikt har utifrån Kommunallagen och
regionstyrelsens arbetsordning tagits fram för de verksamheter som bedrivs
av andra juridiska personer än Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-08-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottets har vid sammanträde föreslagit tillägg av årlig uppföljning
av TvNo och Länsmuseet, således komplettering av tabellverk.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi, kansli
§ 165

Hyresavtal Gränna vårdcentral och Gränna
Folktandvård
Diarienummer: RJL 2017/2539
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö
Vårdfastigheter AB avseende vårdcentral och folktandvård i
Gränna.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr sedan 1999 en lokal i Gränna av Hemsö för
vårdcentral och folktandvård som bedrivs av Region Jönköpings län.
Hyresavtalet har av Region Jönköpings län sagts upp för omförhandling i
syfte att sänka årshyran. Efter förhandling med hyresvärden föreligger nytt
hyresavtal med en årshyra om 1 600 000 kronor, en sänkning med 700 000
kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-09-11
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-09-05
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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Försäljningsuppdrag av bostadsrätt Verkstadsgatan 4
i Värnamo
Diarienummer: RJL 2017/2408
Beslut
Regionstyrelsen
 Uppdrar åt regionledningskontoret att förbereda en försäljning av
bostadsrätt på Verkstadsgatan 4 i Värnamo.
Sammanfattning
Region Jönköpings län äger sedan 1975 en bostadsrättslägenhet i Värnamo.
Eftersom den inte längre behövs för verksamheten föreslås
Regionledningskontoret få i uppdrag att förbereda en försäljning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-09-05
 Tjänsteskrivelse 2017-08-27
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - ekonomi

§ 167

Bostadsbyggen – Försäljning av Vårdaren 8
Diarienummer: RJL 2017/2559
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer den överenskommelse mellan Riksbyggen och Region
Jönköpings län som träffats i ägarsamråd avseende fastigheten
Vårdaren 8 inför styrelsemöte i Bostadsbyggen AB,
 Framhåller att det är viktigt i det fortsatta arbetet beakta Region
Jönköpings läns behov av parkeringsplatser
Reservationer
Sibylla Jämting reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Vid ägarsamråd mellan Riksbyggen och Region Jönköpings län har
överenskommelse träffats om hur ägarna avser att gå vidare med
Bostadsbyggens fastighet Vårdaren 8.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-09-12
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-09-05
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Sibylla Jämting yrkar avslag på förslaget till försäljning av Vårdaren 8.
Carina Ödebrink yrkar på ett tillägg till beslutet lydande:
”samt att det är viktigt att i det fortsatta arbetet beakta Regionens behov av
parkeringsplatser”.
Beslutsgång
Styrelsen bifaller Carina Ödebrinks tilläggsyrkande och avslår Sibylla
Jämtings yrkande.
Beslutet skickas till
Bostadsbyggens styrelse
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§ 168

Årsredovisning stiftelser
Diarienummer: RJL 2017/119
Beslut
Regionstyrelsen
1. Överlämnar årsredovisningar och revisionsberättelse för år 2016 för
stiftelser med krav på årsredovisning till Länsstyrelsen samt,
2. Lägger revisionsberättelse för Region Jönköpings läns
stiftelseförvaltning till handlingarna.
3. Godkänner protokollsanteckning från Maria Frisk.
Sammanfattning
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 21 stiftelser.
Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka 13,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-08-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk vill till protokollet ha antecknat följande:
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Det bör ske en återkoppling till regionstyrelsen om varför ingen utdelning
skett ur Paul Petersons stiftelse 2014-2016.
Beslutet skickas till
Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionledningskontoret – regional utvecklingsavdelning/utbildning och
kultur
§ 169

Sammanträdesplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/2429
Beslut
Regionstyrelsen
1. Fastställer sammanträdesplan för 2018 för regionstyrelsen och
regionstyrelsens arbetsutskott med följande justeringar: Kommunalt
forum den 26 januari 2018 – ändras till den 2 februari 2018, dagar för
arbetsutskott 10-11 september ändras till den 11-12 september samt,
2. Föreslår regionfullmäktige fastställa sammanträdesplan för
regionfullmäktige för 2018
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för regionstyrelsen och dess
arbetsutskott, samt förslag till sammanträdesplan för regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-08-30
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret – samtliga avdelningar

§ 170

Fördelning av inkommen motion
Diarienummer: 2017/2059
Beslut
Regionstyrelsen
 Remitterar motionen till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Motion har kommit in från Rachel De Basso – Utveckla ett ramprogram för
länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa.
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Beslutsunderlag
 Motion från Rachel De Basso 2017-06-29
Beslutet skickas till:
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§ 171

Övrig fråga
Beslut
Regionstyrelsen
 Remitterar frågan till arbetsutskottet som får hantera ärendet.
Sammanfattning
Carina Ödebrink lyfter vid dagens sammanträde fråga avseende
statsbidrag som kan erhållas för att anställa personer som står långt från
arbetsmarknaden. Förslag om att frågan tas upp på arbetsutskottet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 172

Anställning regional utvecklingsdirektör
Diarienummer: RJL 2017/2164
Beslut
Regionstyrelsen
 Utser Kristina Athlei till ny regional utvecklingsdirektör med
tillträde efter överenskommelse.
Sammanfattning
Till ny regional utvecklingsdirektör föreslås Kristina Athlei, 710122.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och har varit utannonserad.
Kristina Athlei tillträder tjänsten efter överenskommelse.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal
Kristina Athlei
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Anställning HR-direktör
Diarienummer: RJL 2017/2606
Beslut
Regionstyrelsen
 Utser Joakim Silva till ny HR-direktör med tillträde efter
överenskommelse.
Sammanfattning
Till ny HR-direktör föreslås Joakim Silva, 700908. Tjänsten är en
tillsvidareanställning och har varit utannonserad. Joakim Silva tillträder
tjänsten efter överenskommelse.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal
Joakim Silva

§ 174

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 15:00

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Jonas Nilsson

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

Lena Strand
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