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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid:

2017-10-24, kl 09:00-16:20

Plats:

Regionens hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M) ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C), t o m § 195
Helena Stålhammar (C), fr o m § 196-198
Jimmy Ekström (L)
Malin Olsson (M)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S) t o m § 195
Ann-Kristin Göransson (S) fr o m § 196-198
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Annica Nordqvist (MP) ersätter Sibylla Jämting
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Jonas Magnusson (S)
Anders Gustafsson (SD)
Helena Stålhammar (C), §§ 175-195
Eva Nilsson (M)
Irene Oskarsson (KD)
Monica Li (V)
Ann-Kristin Göransson (S), §§ 175-195
Britt Johansson (M)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, § 156
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Tomas Vibble, utredare Folkhälsa sjukvård, § 181
Jörgen Lindvall, kulturchef, § 177

§ 175

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Rachel De Basso.
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§ 176

2017-10-24, kl 09:00-16:20

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande
justering och tillägg:
 Information om ärendet regional kulturplan ges före lunch
 Information om sammanträdet för partnerskapet i Sydsverige
ges av Carina Ödebrink.

§ 177

Föredragning av ärenden inför beslut i regionstyrelsen
I samtliga ärenden ges information och/eller redovisning.
Noteras följande:
 Delårsrapport – Carina Ödebrink vill att man till kommande
arbetsutskott återkommer om sjukfrånvaro samt till RAK – rätt
använd kompetens.
 Genomgång med arbetsutskottet och nämndernas presidier av
årsredovisning – bokslut planeras inför nästa års budgetarbete.
 Rapport från nämnder – till protokollet justeras att detta togs upp
avseende FS och TIM för beslut redan vid regionstyrelsens
sammanträde i juni och kompletterades efter muntlig rapport i
augusti.
 Legitimationer – Marcus Eskdahl önskar till kommande
sammanträde få information om hur man avseende personal från
bemanningsföretag säkerställer legitimationer för hälso- och
sjukvårdspersonal
 Redovisning av arbetet med Regional kulturplan

§ 178

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

§ 179

Aktuell information
Regiondirektör informerar om:
 OECD besöker Region Jönköpings län
 Antal disputerade i Region Jönköpings läns ledningsgrupper 128 medarbetare, samt 150 vetenskapliga artiklar
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Personalärende Kirurgisk vård – anmälan till Socialstyrelse, IVO
samt Polismyndighet
Fortsatt arbete med ”Plan för framtidens sjukvård” i
regionstyrelsens arbetsutskott.
Möte med socialministern i Linköping
MR dagarna i november
Utdelning av stipendier från Paul Petersons fond gjordes i början av
2017 och nu pågår arbete med nästa utdelning.
Besök från Singapore

Regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör redovisar även följande:
 Sommaren 2017
 Uppföljning av statliga flyktingmedel
§ 180

Månadsrapport
Redovisning ekonomidirektör.

§ 181

Kris- och katastrofmedicinska arbetet
Redovisning av Tomas Vibble inklusive upplägg av utbildning för
styrelsen.

§ 182

Rapport – Regionsamverkan Sydsverige
Rapport av Carina Ödebrink från senaste sammanträdet i Växjö.
Förslag att man på kommande arbetsutskott för en diskussion kring hälsooch sjukvårdsutskottet.

§ 183

Försäljning av Sävsjö Branten 1
Diarienummer: RJL 2017/110
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna försäljning av Sävsjö Branten 1 till Sävebo AB.
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Sävebo
AB avseende Vårdcentral, Folktandvård, Rehab och Bårhus under
förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om försäljning av
fastigheten.
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Sammanfattning
Regionstyrelsen gav januari 2017 förvaltningen i uppdrag att förbereda en
försäljning av fastigheten Sävsjö Branten 1. Lokalerna hyrs till största delen
ut till Sävsjö kommun som genom sitt bolag Sävebo AB visat intresse att
förvärva fastigheten för att utveckla den. Förslaget är att fastigheten säljs
till Sävebo AB och att Region Jönköpings län hyr de lokaler som används i
egen verksamhet av Sävebo AB.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03

Tjänsteskrivelse 2017-09-22

Köpekontrakt

Hyresavtal
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 184

Regional kulturplan 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976
Beslut
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige
 Godkänna förslag till regional kulturplan 2018-2020 i enlighet med
Nämnden ANA:s förslag.
Reservationer
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska
området på regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret,
inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur.
Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har tagits
fram efter genomgång av inkomna remissyttranden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från ANA 2017-10-11
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21
 Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén yrkar bifall till följande yrkanden från
Sverigedemokraterna:
Kapitel 2.3.5 Rubrik ”Interregionalt, internationellt och interkulturellt
samarbete” sidan 8.
De fyra första textstyckena under rubriken ”Interregionalt, internationellt
och interkulturellt samarbete” byts ut mot nedanstående 3 stycken.
”Svenska Kulturarvet har ett egenvärde genom de skönhetsvärden och den
estetik som det står för. Att värna om det svenska kulturarvet är att visa
respekt mot tidigare generationer.”
”Ett sammanhållet län behöver gemensamma normer och värderingar.
Solidaritet som baserar sig på identifikation och en stark känsla av
gemenskap håller ihop samhället och bidrar till dess utveckling.”
”Kulturimpulser som anpassas till svenska förhållanden eller utövas av
grupper som ser sig själva som svenska ska prioriteras.”
Kapitel 3.1 under rubrik ”Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning” I
första stycket på sidan 14 som börjar med. ”Det finns ett stort behov…
Önskar stryka meningen ”På samma sätt är det en prioriterad uppgift att
öka den etniska och kulturella mångfalden.”
Carina Ödebrink yrkar avslag på yrkanden från Sverigedemokraterna och
bifall till följande yrkanden från Socialdemokraterna:
2.3.1 en fjärde punkt:
Regionens kulturinstitutioner ska vara ett nav i regionens kulturliv.
2.3.6 Samverkan och dialog, lägg till en fjärde punkt:
Samverkan och samarbete mellan SMOT och Regionens ideella
kulturutövare ska stärkas.
3.1 Scenkonst
"Ideella kulturutövare" läggs till efter "fria grupp"
Annica Nordqvist yrkar för Miljöpartiet bifall till yrkanden från
Socialdemokraterna och avslag på yrkanden från Sverigedemokraterna.
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Malin Olsson yrkar avslag på yrkanden från Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna.
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 och Malin
Wengholm.
NEJ för bifall till föreliggande förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael
Ekvall och Carina Ödebrink,
bifaller föreliggande förslag tillika nämndens förslag till Regional
kulturplan 2018-2020.
Samuel Godrén avstår från att rösta.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 185

Delårsrapport tertial 2:2017
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna delårsrapport tertial 2:2017.
Regionstyrelsen


Godkänner delårsrapport tertial 2:2017 avseende de delar som avser
nämndens ansvarsområde.
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Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk
helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-10-03, FS 2017-10-10,
TIM 2017-10-10, ANA 2017-10-11
 Tjänsteskrivelse 2017-09-25
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 186

Yttrande över: Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott – SOU 2017:61
Diarienummer: RJL 2017/2211
Beslut
Regionstyrelsen


Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Justitiedepartementet, med tillägg av Mikael Ekvalls yrkande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län (RJL) har av Justitiedepartementet getts möjlighet
att yttra sig över rubricerade betänkande. RJL konstaterar att utredningens
förslag inte innebär några direkta konsekvenser för landets regioner och
landsting.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Tjänsteskrivelse 2017-09-18
 Remiss från Justitiedepartementet
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar att man under Synpunkter, efter sista meningen i första
stycket lägger till följande mening:
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Arbetet för att fler intagna skall få möjlighet att läsa in en utbildning under
straffperioden på anstalten bör intensifieras samtidigt som
återanpassningsarbetet före och efter villkorlig frigivning stärks.
Beslutsgång
Styrelsen bifaller Mikael Ekvalls yrkande.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Regionledningskontoret – kansli
§ 187

Yttrande över: Dataskydd inom Socialdepartementets
verksamhetsområde – en anpassning till EU:s
dataskyddsförordning – SOU 2017:66
Diarienummer: 2017/2483
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrandet som svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra
sig över rubricerade betänkande. Utifrån de utgångspunkter Region
Jönköpings län har att beakta har vi inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Tjänsteskrivelse 2017-09-28
 Remiss från Socialdepartementet
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – kansli
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Byggnation bårhus och obduktion
Diarienummer: RJL 2017/2399
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner om- och nybyggnad av bårhus till en kostnad på
maximalt 17 000 000 kronor.
 Godkänner inköp av utrustning i samband med flytt och byggnation
för sammanlagt 2 200 000 kronor.
Sammanfattning
Antalet platser för avlidna i bårhuset på Länssjukhuset Ryhov behöver
utökas. I planeringen av om- och nybyggnad av bårhuset har även
framkommit att det finns samordningsvinster med att samlokalisera
obduktionsverksamheten med bårhuset.
Om- och nybyggnad av bårhus på Länssjukhuset Ryhov med
samlokalisering av obduktionsverksamheten föreslås genomföras till en
kostnad om 17 000 000 kronor, till detta kommer utrustning till en kostnad
om 2 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Tjänsteskrivelse 2017-09-19
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – Regionfastigheter, Vårdnära Service
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – Obduktion

§ 189

Begäran om yttrande till JO angående
kontantbetalning
Diarienummer: RJL 2017/2526
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande som svar till
Justitieombudsmannen.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitieombudsmannen anmodats yttra sig
över anmälan rörande kontant betalning av vårdavgifter.
I föreliggande yttrande vidhåller Region Jönköpings län att den
organisation för att ta emot kontant betalning som finns är tillräcklig för att
uppfylla kravet att sedlar och mynt inte kan vägras som betalningsmedel.
Informationen om vilka möjligheter till kontant betalning som finns har
gjorts tydligare.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Tjänsteskrivelse 2017-09-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar på ett tillägg om att Riksbankslagen bör ses över, samt
att i yttrandet även lägga till att vi frigjort resurser för vårdverksamhet
genom att inte ha kontantbetalning direkt i verksamheten.
Carina Ödebrink föreslår att frågan om kontantbetalning skickas till
Länspensionärsrådet samt Länsrådet för funktionsnedsättning för
information.
Beslutet skickas till
Justitieombudsmannen
Regionledningskontoret – ekonomi
Länspensionärsrådet
Länsrådet för funktionsnedsättning
§ 190

Hyresavtal med Nässjö kommun avseende hus 05
Nässjö Vårdcentrum
Diarienummer: RJL 2017/2631
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tilläggsavtal till hyresavtal med Nässjö kommun
avseende hus 05 Nässjö Vårdcentrum.
Sammanfattning
Nässjö kommun hyr sedan 2016 lokaler för förskola och förskolans
administration i Nässjö Vårdcentrum. I hus 05 finns lediga lokaler och
Nässjö kommun önskar hyra ytterligare ytor.
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Tilläggsavtal har upprättats för de tillkommande lokalerna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Tjänsteskrivelse 2017-09-21
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter
§ 191

Rapporter nämnder
Diarienummer: RJL 2017/2811, RJL 2017/2812
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner rapport från Nämnderna TIM och ANA samt att
rapport från Nämnden FS delges styrelsen vid kommande
sammanträde.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder ska komma in med en
skriftlig redovisning med underlag och handlingsplaner samt ekonomisk
redovisning.
Beslutsunderlag
 Rapport från Nämnden TIM 2017-10-10
 Rapport från Nämnden ANA 2017-10-11
Beslutet skickas till
Nämnden FS
Nämnden TIM
Nämnden ANA
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli, folkhälsa sjukvård och regional
utveckling

§ 192

Inkomna remisser och promemorior
Beslut
Regionstyrelsen
 Noterar inkomna remisser och promemorior.
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Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.
Fråga från Marcus Eskdahl avseende vidaredelegation av tilläggsbudget.
Besvaras av ekonomidirektör.

§ 194

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 195

Fördelning av granskningsrapporter
Granskningsrapporter fördelas enligt följande:
 Granskning av Regionens arbete med att utnyttja möjligheterna
inom området Rätt Använd Kompetens – RAK – Dnr: RJL
2017/2584 - till regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter från
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
 Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken –
Dnr: RJL 2017/2583 - till regionstyrelsen med inhämtande av
synpunkter från Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
 Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt – Dnr: RJL 2017/2578
- till regionstyrelsen

§ 196

Budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan
för 2019-2020
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan
2019-2020 med bilagor till regionfullmäktige.
Regionfullmäktige
 Fastställer skattesatsen för 2017 till 11:26.
 Godkänner föreliggande Budget och verksamhetsplan 2018 med
flerårsplan 2019-2020.
 Godkänner förslag till tillägg under förutsättning att erforderliga
beslut fattas.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till
förmån för egna yrkanden och till de man instämt i.
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
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Mikael Ekvall reserverar sig till förmån för egna yrkanden och till de man
instämt i.
Sammanfattning
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020
bilagor överlämnas till regionfullmäktige för behandling och beslut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03,
Nämnden FS 2017-10-10, Nämnden TIM 2017-1010, Nämnden
ANA 2017-10-11
 Missiv daterat 2017-10-24
 Budget och verksamhetplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 med
tillhörande bilagor.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk yrkar bifall till följande ändrings/tilläggs yrkanden:
 Bilaga 3, sidan 1, inledande text: Ny justerad mening om psykiatri
– efter intensifieras: Primärvårdens nuvarande uppdrag inom
psykisk ohälsa ska därför förstärkas för att förbättra tillgängligheten
till den psykiatriska vården.
 Bilaga 3, sidan 28-29: Under avsnittet hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser: För att erbjuda pensionärer broddar
vinter 2018/2019 tas underlag fram för upphandling och distribution
av broddar till en maxkostnad av 2 miljoner kronor. Satsningen
utvärderas efter 2 år. Tas från styrelsens oförutsedda 2018.
 Bilaga 3, sidan 30: Utreda förutsättningarna för att barn som vårdas
inneliggande på sjukhus ska vårdas på barnkliniken.
Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget samt till
Maria Frisks yrkande avseende utredning av barn som vårdas på sjukhus,
enligt ovan.
Carina Ödebrink yrkar bifall till budgetförslag från Socialdemokraterna och
Miljöpartiet samt gemensamma delar med Vänsterpartiet avseende
personal, kompetensförsörjning, trafik, kultur samt Länsmuséet.
Carina Ödebrink yrkar även att skrivningen om barn lyfts ur alliansens
budget och ställs under särskild proposition innan styrelsen tar ställning till
de olika budgetförslagen.
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Om ordföranden inte går med på detta – särskild proposition på när detta
yrkande kan tas. Yrkar även avslag på Maria Frisks yrkande om utredning
av barn som vårdas på sjukhus enligt ovan.
I ovanstående yrkande instämmer Miljöpartiet samt Vänsterpartiet.
Maria Frisk yrkar avslag på ovanstående yrkande från Carina Ödebrink.
Mikael Ekvall yrkar bifall till budgetförslag från Vänsterpartiet inklusive
gemensamma delar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet enligt ovan,
samt yrkar bifall till säryrkande avseende broddar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga budgetförslag och finner att
styrelsen bifaller förslag från M, KD, C och L. Övriga förslag avslås.
Votering begärs där M, KD, C och L:s förslag till budget utses till
huvudförslag och där ordföranden efter proposition utser S och MP:s
förslag till budget som motförslag.
Votering genomförs med följande propositionsordning:
Bifall till M, KD, C och L:s förslag röstar JA.
Bifall till S och MP:s förslag röstar NEJ
JA för föreliggande förslag röstar: Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy
Ekström, Malin Olsson, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson och Malin
Wengholm.
NEJ för bifall till föreliggande förslag röstar: Marcus Eskdahl, Ann-Kristin
Göransson, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Annica Nordqvist, Mikael
Ekvall och Carina Ödebrink,
Avstår från att rösta gör Samuel Godrén.
Bifall med ordförandes utslagsröst till M, KD, C och L:s förslag till budget.
Styrelsen avslår efter votering säryrkande från Carina Ödebrink med
följande utfall:
Votering: Utredning av barn som vårdas på sjukhus – lyfts ur M, KD, C,
L:s budget
Avslag på yrkande röstar JA.
Bifall till yrkande röstar NEJ
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JA röstar följande ledamöter:
Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin Olsson, Britt
Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.
NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Ann-Kristin Göransson, Jonas Nilsson, Rachel De Basso,
Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink,
Styrelsen avslår efter votering yrkande från Mikael Ekvall med följande
utfall:
Votering: Avgiftsfria broddar
Avslag på yrkande röstar JA.
Bifall till yrkande röstar NEJ
JA röstar följande ledamöter:
Maria Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin Olsson, Britt
Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.
NEJ röstar följande ledamöter:
Marcus Eskdahl, Ann-Kristin Göransson, Jonas Nilsson, Rachel De Basso,
Annica Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink,
Styrelsen avslår således samtliga yrkanden från Socialdemokraterna och
Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 197

Val
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner byte av ersättarplatser mellan Jonas Magnusson och
Maria Hörnsten, innebärande att Jonas Magnusson blir
2:e ersättare och Maria Hörnsten 5:e ersättare.
Sammanfattning
Jonas Magnusson har valts som 2:e vice ordförande i ANA efter Maria
Hörnsten. Föreslås att Jonas Magnusson och Maria Hörnsten skiftar
ersättarplats i styrelsen.
Sign

PROTOKOLL

16(16)

Regionstyrelsen §§ 175-198
Tid:

2017-10-24, kl 09:00-16:20

Beslutet skickas till
Berörda
Regionledningskontoret – kansli
§ 198

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 16:20.

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.

Lena Strand

Sign

