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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 111-132
Tid:

2018-06-12, kl 09:00-14:45

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Malin Olsson (M)
Britt Johansson (M), ersätter Bertil Nilsson
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)
Eva Nilsson (M)
Per Svenberg (S)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, §§ 111-116
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§ 118-132
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Simon Harrius, regionfastigheter, § 114

§ 111

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens
sammanträde.

§ 112

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Mikael Ekvall.
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§ 113

2018-06-12, kl 09:00-14:45

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 114

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

§ 115

Aktuell information
Regiondirektör informerar om följande:
 Utvecklingskraft – återkoppling från konferensen
 Regional exportsamverkan bildad i Jönköpings län
 Besök av Litauens ambassadör
 Regionen nominerad till Klimatpriset 2018 inom tre
områden
 Översyn av ledningsfunktion inom utbildning och kultur
 Cambio Cosmic – tilläggsavtal utveckling av system

§ 116

Information – Regional utvecklingsstrategi
Information av regional utvecklingsdirektör.

§ 117

Sammanställning inkomna remisser
Regionstyrelsen noterar sammanställning över inkomna remisser.

§ 118

Tertialrapport 1 per april 2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige
 Godkänna tertialrapport 1 per april 2018.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska en
tertialrapport lämnas efter april. I tertialrapporten redovisas
måluppfylllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska städja måluppfyllelse, ekonomisk
uppföljning per april samt helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnderna FS och TIM 2018-06-05,
samt ANA 2018-06-07
Sign
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Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
Tjänsteskrivelse 2018-05-28
Tertialrapport 1 per april 2018

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 119

Årsredovisning för samordningsförbund 2018
Diarienummer: RJL 2018/2756
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
 Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
 Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar
och revisionsberättelser för år 2017. Frågan om ansvarsfrihet för
respektive styrelse ska prövas av förbundsmedlemmarna var för
sig. Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna
för samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för
2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse 2018-05-14
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2017 för de tre
samordningsförbunden i länet
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 120
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Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2018/1398
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar enligt bilaga de motioner som icke
slutbehandlats av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 121

Regional Livsmedelsstrategi
Diarienummer: RJL 2018/887
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande förslag till Livsmedelsstrategi.
Sammanfattning
På initiativ av Grönt kluster som består av Lantbrukarnas
Riksförbund (LRF), Hushållningssällskapet, Smålands Turism,
Elmia, Jönköpings kommun, Jönköpings University, Region
Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har en regional
livsmedelsstrategi arbetats fram. Strategins utgångspunkt är den
nationella strategin som presenterades i januari 2017.
Målsätningen är att genom att se länets unika förutsättningar bryta
ner den nationella strategin på regional nivå.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-06-06, TIM 201806-05
 Missiv daterat 2018-04-24
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Förslag till Regional livsmedelsstrategi med bilagor

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting önskar att följande anteckning tas till protokollet
vilket beviljas, samt att detta beaktas när nämnden ANA tar fram
handlingsplaner.
Protokollsanteckning som lyder:
”Jönköpings län är en del av världen och den globala
livsmedelsförsörjningen. Världen får ca 90 miljoner nya individer
varje år. Kanske 800 miljoner mäniskor går och lägger sig
hungriga. Vid en rättvis fördelning av jordens åkermark skulle
Sverige försörja 13,5 miljoner mäniskor, inte 5-6 miljoner som vi
gör idag.
Vättern som dricksvattentäkt är hotad, bland annat genom
planerad gruvdrift vid Norra Kärr.
Energitillgången behöver belysas bättre, bland annat genom
prioritering vid krisläge, t.ex. jordbrukets traktorer och
transporter till och från gårdarna.
Att tillverka 1 kg kväve kräver 1 liter olja. I Sverige läggs 200 000
ton kväve, d.v.s. motsvarande en supertanke olja på våra åkrar,
varje år!
I ett ekologiskt lantbruk odlar man sitt kväve själv. Ett förändrat
klimat kan ge upphov till klimatflyktingar.
Moraliskt ska vi naturligtvis odla vår egen mat.”
I ovanstående protokollsanteckning instämmer Mikael Ekvall.
Beslutet skickas till
Nämnden TIM och ANA
Regionledningskontoret – regional utveckling
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Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/1235
Beslut
Regionstyrelsen godkänner
1. Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
2. En reviderad prioriterad åtgärd inom program för hållbar
utveckling
Sammanfattning
För att klimatpåverkan från våra egna transporter ska kunna
minska krävs en tydlig strategi kring vilka drivmedel som ska
användas i våra fordon. Förslag till drivmedelsstrategi som ska
tillämpas vid beställning av nya fordon har tagits fram.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM 2018-06-05
 Missiv 2018-05-09
 Drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län
Beslutet skickas till
Nämnden TIM
Regionledningskontoret – regional utveckling

§ 123

Yttrande – Effektivare energianvändning SOU2017:99
Diarienummer: RJL 2018/928
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerad remiss ang. Effektivare energianvändning (SOU
2017:99).
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
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Tjänsteskrivelse 2018-05-03

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
Regionledningskontoret – regional utveckling
§ 124

Forskningsmedel i digitaliseringsrådet
Diarienummer: RJL 2018/1330
Regionstyrelsen
 Godkänner delfinansiering av forskning ”Digitalisering i
offentlig sektor – konsekvenser för medborgardialog,
verksamhetsstyrning och mätning av effekter” med fyra
miljoner kronor under åren 2018-2022. Finansiering sker
med digitaliseringsrådets medel.
 Uppdrar till regiondirektören att teckna avtal samt i
fortsatt arbete beakta yrkande från Rachel De Basso enligt
nedan.
Sammanfattning
Digitaliseringsrådet med deltagare från länets samtliga kommuner
och Region Jönköpings län har planerat för att medverka i ett
forskningsprojekt, vars två huvudsakliga delar är digitaliseringens
effekter på medborgardialogen och digitaliseringens effekter på
verksamhetsstyrningen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Yrkande/förslag vid sammaträdet
Rachel De Basso yrkar på att följande punkter beaktas i det
fortsatta arbetet:
 Att handlingen tydliggörs med projektplan, CV på
forskare, tidsplan, etikgodkännande eller rådgivande
yttrande om studien faller under lagen för etikprövning.
 Att hur återrapporteringen ska ske tydliggörs och att länets
kommuner och Region Jönköpings län ska nämnas i
publikationerna som finansiär.
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Att kompetent forskningspersonal från Region Jönköpings
län knyts till projektet och att Jönköping University har en
aktiv roll i arbetet.

Ovanstående yrkanden bifalles enhälligt av styrelsen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, regional utveckling
§ 125

Försäljning av del av fastighet Läkaren 1,
Värnamo
Diarienummer: RJL 2018/1385
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner försäljning av del av Värnamo Läkaren 1 till
Värnamo kommun för 1 435 000 kronor.
Sammanfattning
Värnamo kommun önskar köpa en del av fastigheten Värnamo
Läkare 1. Marken är inte av strategisk betydelse för Region
Jönköpings län. En oberoende värdering av marken har
genomförts och köpeskillingen om 1 435 000 kronor bedöms som
marknadsmässig.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsnära stöd och service – regionfastigheter
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Beslut om bolags verksamhet 2017
Diarienummer: RJL 2018/
Beslut
Regionstyrelsen
1. Bedömer att verksamheten i bolagen Smålands Turism
AB, Bostadsbyggen AB, TvNo AB och Almi
företagspartner Jönköping AB som bedrivits under 2017
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
samt utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Sammanfattning
I enlighet med kommunallagen och regionstyrelsens
arbetsordning ska regionstyrelsen i årligt beslut pröva om den
verksamhet som bedrivits i bolag varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi

§ 127

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

§ 128

Sammanställning av anmälda
informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 129

Fördelning av inkomna granskningar
Inkomna granskningar fördelas enligt nedan:
 Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster
RJL 2018/602 – till nämnden FS
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§ 130

Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård
från slutenvård och specialistvård till öppenvård och
primärvård
RJL 2018/603 – till nämnden FS
Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015
RJL 2018/604 – till RS
Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län
RJL 2018/935 – till RS
Granskning av årsredovisning 2017
RJL 2018/936 – till RS, nämnderna FS, TIM, ANA
Granskning av e- hälsa - del 2 vårdtjänster
RJL 2018/937 – nämnden FS

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt nedan:
 Motion - Får man ta med hunden på resan ? Modernisera
färdtjänstreglerna nu!
RJL 2018/1267 – till nämnden TIM
 Motion - Smålands musik och teaters uppdrag
RJL 2018/1374 – till nämnden ANA

§ 131

Politisk organisation för mandatperioden 20192022
Diarienummer: RJL 2018/734
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Fastställa parlamentariska nämndens förslag till politisk
organisation med följande förändringar:
- Kostnaden för den politiska organisation inför ny
mandatperiod, inklusive arvodering ska inte överstiga 5
miljoner kronor:
- Avstyrka förslaget om en demokratiberedning.
- Avstyrka förslaget om ersättare i fullmäktige och ersätter
detta med ett delvis höjt partianslag, förslag om detta
läggs vid behandling av arvodesregler.
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- Avstyrka förslaget om politiska sekreterare och ersätter
detta med ett delvis höjt partianslag, förslag om detta
läggs vid behandling av arvodesregler.
- Ledamöter i revision och parlamentarisk nämnd fastställs
inte nu utan fördelas efter valet. Utgångspunkt är minst en
per parti.
- Titulaturen insynsråd ersätts med begreppet
deltidsarvoderade regionråd.
- Justerad mening på sidan 6: Ingen ändring av antalet
heltidsarvoderade regionråd.
Reservation
Mikael Ekvall till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i skrivelse till regionfullmäktige
lagt förslag om ny politisk organisation inför mandatperioden
2019-2022. Vid dagens sammanträde lämnar ordföranden förslag
till förändringar, se bilaga.
Beslutsunderlag
 Förslag till förändringar 2018-06-12
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden
2018-04-17
 Skrivelse 2018-03-19 från parlamentariska nämnden
Yrkanden/förslag på sammanträdet
Mikael Ekvall vill till protokollet ha antecknat följande, vilket
bifalles:
Vänsterpartiet har under ärendeberedningen haft en rad
synpunkter på det förslag som arbetats fram av den
Parlamentariska nämnden. Vi har drivit dessa ståndpunkter i
nämnden i form av skarpa yrkanden men många av dem har blivit
nedröstade med reservationer som följd. Vänsterpartiets
yrkanden och reservationer finns i protokollen från nämndens
beredning av ärendet.
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Med det sagt är Vänsterpartiet beredda att ansluta sig till
Parlamentariska nämndens förslag till beslut eftersom vi bedömer
att det just nu är det bästa alternativet. Dessutom anser vi att det
sena omtaget i ärendet är demokratiskt tveksamt. Inte minst när
det ställs emot ett förslag som tagits fram under en mångårig
process där alla partier varit representerade.
Anna-Karin Yngvesson yrkar bifall till parlamentariska nämndens
förslag.
Samuel Godrén förslår att de partier som inte är representerade i
arbetsutskottet ska ges möjlighet att vara med när arbetsutskottet
behandlar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på parlamentariska nämndens
förslag mot ordförandes förslag och finner att styrelsens bifaller
ordförandes förslag.
Votering begärs och genomförs med följande proposition:
JA för ordförandes förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Samuel Godrén,
Rune Backlund, Malin Olsson, Jimmy Ekström, Britt Johansson,
Carina Ödebrink, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till parlamentariska nämndens förslag röstar:
Anna-Karin Yngvesson och Mikael Ekvall.
Avstår från att rösta gör Sibylla Jämting.
Styrelsen bifaller ordförandens förslag. Meddelar även att de
gruppledare som inte finns med i arbetsutskottet kommer att
kallas till sammanträde som bereder kommande ärenden som
arvodesregler, arbetsordningar och reglementen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 132

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 14:45.
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Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Mikael Ekvall

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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