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PROTOKOLL 1(16) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 86-110 

Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande:  

Maria Frisk (KD), ordförande  

Hans Rocén (M), ersätter Malin Wengholm    

Ann-Kristin Göransson (S), ersätter Carina Ödebrink  

Rune Backlund (C) 

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) 

Mari Lindahl (L) 

Mattias Ingesson (KD) 

Anders Gustafsson (SD) 

Monica Li (V) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör  

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, §§ 86-92 

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

Joakim Silva, HR-direktör, § 91 

Ove Johasson, projektledare Regionfastigheter, § 89 

Johan Cederlund, regionjurist, § 91 

Alexandra Wikström Kelemen, projektledare GDPR, § 91 

  

§ 86 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens 

sammanträde.  
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§ 87 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Anna-Karin 

Yngvesson.   

§ 88 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

tillägg av punkt för anvisning av två motioner.  

§ 89 Föredragning av ärenden inför beslut i 
regionstyrelsen 
I beslutsärenden ges information och/eller redovisning.  

§ 90 Aktuell information  
Regiondirektör informerar om följande:  

 Europaveckan 7-13 maj med Europaforum i Alvesta 

8 maj. 

 Konferens – Rehab-veckan på kulturhuset Spira 

 Start av ungdomsmottagning on-line 

 SPARK – anordnar konferens om hur smarta fabriker ska 

utvecklas 

 Sörängens Folkhögskola hbtq-diplomerad 

 Utvecklingskraft – Elmia 30-31 maj. Inbjudan till 

styrelsens- och FS-nämndens ledamöter att delta i samtal 

med Maureen Bisognano 

 Brev från läkarföreningen angående arbetsmiljö och 

patientsäkerhet vid Höglandssjukhuset 

 Dagens Eko gör reportage om sjukvården i Region 

Jönköpings län  

 

Fråga från styrelsesammanträde 2018-03-27 från Marcus Eskdahl 

besvaras av ekonomidirektören.  

§ 91 Information 
 Information ges av regionjurist och projektledare om den 

nya Dataskyddsförordningen – GDPR – som träder ikraft 

25 maj 2018.  

 

 Information ges av HR-direktör om arbete inom 

medarbetarområdet. Kort information ges även om 

rekrytering inför sommaren.  
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§ 92 Månadsrapport  
Information av ekonomidirektör. 

§ 93 Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling 
i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/540 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom 

regionbussupphandling i Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 

upphandlas på nytt under 2018. För att en upphandling ska kunna 

genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik att 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän 

trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt 

ska tas innan avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag TIM 2018-03-20 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14 

 Bilaga: Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i 

Jönköpings län 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

§ 94 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång 
Diarienummer: RJL 2017/561 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen är besvarad 
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Reservation 

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 

motionen. 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 

motion där man föreslår:   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 

personalövergång 

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 

på kollektivavtal 

 

Nämnden TIM har behandlat motionen och föreslår att denna är 

besvarad.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag TIM 2018-03-20 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13 

 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018 

 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A 

 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15 

 PM kollektivavtal och personalövergång 

 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Marcus Eskdahl och Sibylla Jämting.  

 

Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag tillika 

nämndens förslag att motionen är besvarad.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, att 

motionen är besvarad mot Mikael Ekvalls förslag om att motionen 

ska bifallas. 

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Mikael 

Ekvalls yrkande (NEJ). 

 

JA röstar följande ledamöter: Rune Backlund, Hans Rocén, 

Jimmy Ekström, Bertil Nilsson, Britt Johansson, Anna-Karin 

Yngvesson, Samuel Godrén och Maria Frisk. 

 

NEJ röstar följande ledamöter: 

Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De 

Basso, Sibylla Jämting, Ann-Kristin Göransson och Mikael 

Ekvall.  

 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag om att motionen är 

besvarad med 8 röster mot 7 röster.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige  

§ 95 Motion Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 
Diarienummer: RJL2017/2059 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att  

 Motionen är besvarad. 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 

motionen. 

Sammanfattning 
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 

Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 

jämlik hälsa att: 
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 Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med 

fokus på jämlik hälsa och tandhälsa 

 Familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 

och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 

länet, men syfte att öka tilliten till vården samt för att 

minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer 

hos barnen i Jönköpings län.  

 

Nämnden FS har behandlat motionen och föreslår att denna är 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS 2018-03-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05 

 Regionstyrelsen 2017-09-19 

 Motionen daterad 2017-06-30 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Marcus Eskdahl bifall till motionen med instämmande av Sibylla 

Jämting och Mikael Ekvall.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, att 

motionen är besvarad mot Marcus Eskdahls förslag om att 

motionen ska bifallas. 

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Marcus 

Eskdahls yrkande (NEJ). 

 

JA röstar följande ledamöter: Rune Backlund, Hans Rocén, 

Jimmy Ekström, Bertil Nilsson, Britt Johansson, Anna-Karin 

Yngvesson, Samuel Godrén och Maria Frisk. 
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NEJ röstar följande ledamöter: 

Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De 

Basso, Sibylla Jämting, Ann-Kristin Göransson och Mikael 

Ekvall.  

 

Styrelsen bifaller föreliggande förslag om att motionen är 

besvarad med 8 röster mot 7 röster.  

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktige 

§ 96 Motion Pröva digital tolkning 
Diarienummer: RJL2017/1415 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att  

 Motionen är besvarad. 

Reservation 

Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena 

Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén 

och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i motionen 

Pröva digital tolkning att: 

 Försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga 

ställen i verksamheten och resultatet utvärderas.  

 

Nämnden FS har behandlat motionen och föreslår att den är 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS 2018-03-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Protokollsutdrag presidet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 



 

PROTOKOLL 8(16) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 86-110 

Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15 

 

 

 Sign 

 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-06-13 

 Motionen daterad 2017-05-08 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 

Samuel Godréns yrkande och finner att styrelsen beslutar i 

enlighet med föreliggande förslag. 

 

Beslut skickas till 

Regionfullmäktige 

§ 97 Svinhus Stora Segerstad 
Diarienummer: RJL 2018/99 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Återremitterar ärendet med följande motivering:  

Återremiss för ytterligare beredning där verksamhetens 

behov beskrivs, samt att man säkerställer att det går att 

bedriva ekologisk utbildning och produktion i svinhuset.  

Sammanfattning  

Lokaler och utrustning för svinproduktion på Stora Segerstad är 

idag i dåligt skick, vilket skapar arbetsmiljöproblem, höga 

underhållskostnader samt höga driftskostnader. Renovering och 

ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig, varför investering 

i nybyggnation föreslås för att upprätthålla verksamheten. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag ANA 2018-03-21 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting yrkar på återremiss av ärendet vilket styrelsen 

bifaller.  
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Beslutet skickas till  

Nämnden ANA  

Regional utvecklingsavdelning 

Utbildning och kultur  

§ 98 Utbildningslokal och omklädningsrum Stora 
Segerstad 
Diarienummer: RJL 2018/100 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner tillbyggnad och ombyggnad av tidigare 

mjölkrum vid Stora Segerstad naturbruksgymnasium till 

omklädningsrum/utbildningslokal till en total kostnad på 

maximalt 5 900 000 kronor.  

 

Sammanfattning  
Det tidigare mjölkrummet används som omklädningsrum för 

elever och personal för vård av arbetskläder. Rummet är inte 

anpassat för detta och är i dåligt skick vilket ger en dålig 

arbetsmiljö med ökad risk för smittspridning. Bedömningen är att 

mjölkrummet är i så dåligt skick att renovering eller ombyggnad 

inte är försvarbar. Planen är därför att riva denna del och uppföra 

en ny tillbyggnad så samma plats i liknande storlek och utförande. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag ANA 2018-03-21 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden ANA 

Regionledningskontoret – ekonomi 

Utbildning och kultur 
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§ 99 
Ombyggnad för 3-tesla på Länssjukhuset 
Ryhov 

Diarienummer: RJL2018/121 

 

Beslut 

Regionstyrelsen   

 Godkänner föreliggande förslag till ombyggnad. 

 

Sammanfattning  
Ombyggnation för MR-kamera 3-tesla på Länssjukhuset Ryhov är 

kopplad till tidigare beviljad investering 2017 avseende 

utrustningen. I budget 2017 framgick även att kostnader skulle 

tillkomma för ombyggnation inför installation av 3-teslan.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag FS 2018-03-20 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-02-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden FS 

Regionledningskontoret – ekonomi  

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  

§100 Remiss – Ökad styrning av myndigheternas 
lokalisering  
Diarienummer: RJL 2018/516 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Finansdepartementet. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerat förslag – Ökad styrning av myndigheters lokalisering – 

och ställer sig positiv till förslaget med några synpunkter.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13 

 Remiss från Finansdepartementet 

 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

Regionledningskontoret - regiondirektör 

§ 101 Förslag till treårig utbildning för 
tandhygienistexamen 
Diarienummer: RJL 2018/502 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till 

Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 

rubricerad promemoria, förslag till en treårig utbildning för 

tandhygienistexamentandhygienistutbildningen till att omfatta 

180 poäng och ställer sig bakom förslaget.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 

 Remiss från Utbildningsdepartementet 

 

Beslutet skickas till  

Utbildningsdepartementet 

Folktandvården 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 12(16) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 86-110 

Tid: 2018-05-08, kl 09:00-14:15 

 

 

 Sign 

 

§ 102 Solpaneler enligt Hållbarhetsprogram 2017-
2020 
Diarienummer: RJL 2018/756 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

 Godkänner installation av solpaneler enligt 

Hållbarhetsprogram till en sammanlagd kostnad på 

maximalt 30 000 000 kronor.  

Sammanfattning 

Region Jönköpings län ska enligt Hållbarhetsprogrammet har 

byggnader som drivs med förnybar energi och målet är att 

producera 3 gigawattimmar (GWh) per år enligt energi- och 

klimatstrategin. Inventering och klassificering av möjlighet till 

produktion av solenergi har genomförts på Region Jönköpings 

läns fastigheter.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag TIM 2018-04-24 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter 

§ 103 Uppsägning av hyresavtal för omförhandling -  
Hackspetten 4 i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2018/1007 

 

Beslut  

Regionstyrelsen 

 Godkänner uppsägning av hyresavtal med Fastigheten 

Vätterbrisen AB, avseende familjecentral på Hackspetten 

4 i Jönköping för omförhandling.  

Sammanfattning 

Region Jönköpings län hyr sedan 2007 en lokal i Jönköping där 

familjecentralsverksamhet bedrivs. Hyresavtalet sägs upp för 

omförhandling vad avser hyra och andra avtalsvillkor.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-08 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter 

§ 104 Ombyggnad för MR-kamera – Värnamo 
Diarienummer: RJL 2017/541 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  

 

1. Utökar investeringsbudgeten för ombyggnation av 

Värnamo sjukhus röntgenavdelning med 10,4 miljoner 

kronor. 

2. Finansierar 7 miljoner kronor av utökningen genom 

motsvarande minskning av tidigare anslagna medel för 

energisparåtgärder.  

3. Finansierar 3,4 miljoner kronor av utökningen inom ramen 

för regionfullmäktiges totalram för investeringar 2018. 

 

Sammanfattning  

Regionfullmäktige beslutade 2017-05-16 att anslå 33 miljoner 

kronor för en omfattande ombyggnation av Värnamo sjukhus 

röntgenavdelning. Efter upphandling konstateras att anslaget 

behöver förstärkas för att ombyggnationen ska kunna genomföras.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-10 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  
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§ 105 Energikontor Norra Småland – basfinansiering 
2018 
Diarienummer: RJL 2018/1038 

 

Beslut  

Regionstyrelsen   

1. Godkänner ett tillskott till grundfinansieringen för 

Energikontor Norra Småland på 500 000 kronor för 2018, 

vilket anslås ur budgeten på regionstyrelsen oförutsedda. 

 

2. Finansiering för åren 2019-2020 av Energikontorets 

verksamhet beaktas i budgetarbetet för 2019. 

Sammanfattning  

Grundfinansiering till Energikontor Norra Småland behöver 

förstärkas för ett aktivt arbete med ledning, ekonomistyrning, 

projektplanering och ansökningar av externa medel.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-09 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen – ekonomi  

Verksamhetsstöd och service – Energikontoret  

§ 106 Sammanställning av anmälda 
delegationsbeslut  
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till 

handlingarna.  

 

Fråga från Marcus Eskdahl om hyresavtal för röntgenverksamhet 

på Atollen besvaras.  
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§ 107 Sammanställning av anmälda 
informationshandlingar 
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna. 

 

Sibylla Jämting vill till kommande styrelsesammanträde ha 

information om kapitalförvaltningsrapporten med besvarande av 

följande frågeställningar:  

 Regionen rapporterade för något år sedan att man sålt av 

alla aktier i (de 300 största?) av världens fossilföretag.  

Hur ser situationen ut nu? Har vi aktier i något av dessa 

företag nu? Hur resonerar man kring detta och kommer 

styrelsen få information om man ändrar inriktning? 

 En genomgång av aktieportföljens klimatavtryck har 

genomförts – s k "Fossil scanning". Önskar få information 

om detta. 

§ 108 Sammanställning inkomna remisser  
Regionstyrelsen noterar sammanställning över inkomna remisser 

för perioden januari månad.  

§ 109 Fördelning av inkomna motioner  
Inkomna motioner fördelas enligt med arbetsutskottets förslag:  

 Motion – Tänderna tillhör kroppen, dnr: RJL 2018/514 

- remitteras till nämnden folkhälsa och sjukvård  

 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom 

primärvården - remitteras till nämnden folkhälsa och 

sjukvård.   

§ 110 Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 14:15. 

 

 

  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Maria Frisk   Anna-Karin Yngvesson  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


