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Diarienummer

Regionstyrelsen §§150-169
Tid:

2019-09-24 11:00-15:15

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M) 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD)
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Mikael Ekvall (V)
Ersättare:
Nena Stamenkovic (S)
Carl-Johan Lundberg (M)
Dan Sylvebo (M)
Kim Strand (V)
Övriga:
Jane Ydman, t f regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Mattias Olsson, finanschef, §157
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, §160
Tomas Calmviken, fastighetschef, §160

§150

Upprop
Upprop förrättas samtliga närvarande ledamöter och ersättare
redovisas.

§151

Val av protokollsjusterare
Regionstyrelsen väljer Jimmy Ekström (L) och
Håkan Nyborg (SD) att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
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§152

2019-09-24 11:00-15:15

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

§153

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
Noteras och läggs till handlingarna.

§154

Aktuell information
T f regiondirektör informerar om:
 Tillfällig förändring i ledningsstrukturen med åtföljande
ändringar i ansvar för ärendeberedning inom folkhälsa
sjukvård och regional utveckling.
 RS-uppsiktsplikt – fortsatt hantering
 Samordningsförbunden – återkoppling kring beslut av
anslag
 Medarbetarundersökning – enkät under vecka 40-41

§155

Månadsrapport
Redovisning av t f regiondirektör/ekonomidirektör.

§156

Regionstyrelsens årshjul
Redovisning av kanslidirektör kring aktuella aktiviteter inom
demokratiområdet med anledning av jubileumsår.

§157

Redovisning – finanspolicy, kapitalförvaltning
Redovisning av finanschef.

§158

Anmälan av informationshandlingar
Anmäls och läggs till handlingarna.

§159

Anmälan av delegation- och
vidaredelegationsbeslut
Anmäls och läggs till handlingarna.
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§160

2019-09-24 11:00-15:15

Inriktningsbeslut tågdepå
Diarienummer: RJL 2019/1960
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner påbörjan av förstudie av ny tågdepå med mål
att i första hand bygga och äga depå samt köpa fastigheten
Nässjö 13:2 (Impen). Om köp av fastighet inte kan
genomföras, ska fastigheten istället arrenderas.
Reservation
Håkan Nyborg och Samuel Godrén, båda SD, reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Efter utvärderade alternativ föreslås att tågdepå och fastighet i
första hand ska ägas av Region Jönköpings län. Om fastigheten
inte är möjlig att köpa ska den som ett andra alternativ arrenderas.
Förstudie av ny tågdepå på fastigheten Nässjö 13:2 (Impen)
påbörjas omgående.
Beslutsunderlag
 Redovisning av fastighetschef och trafikdirektör
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11
 Tjänsteskrivelse 2019-08-27
Yrkande/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med
instämmande av Rune Backlund (C) och Mikael Ekvall (V)
Håkan Nyborg (SD) yrkar att alternativa lokaliseringar av tågdepå
utreds.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Håkan
Nyborgs yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet
med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Sign
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2019-09-24 11:00-15:15
Regionledningskontoret – Länstrafiken, Regional utveckling
Verksamhetsstöd och service – Regionfastigheter

§161

Region utvecklingsstrategi 2019-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande Regional utvecklingsstrategi för
2020-2035 med ändringsyrkande sidan 3 (rutan) lydande:
Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig från 2020
till 2035. Under tidsperioden kan det ske stora
förändringar både i omvärlden och i länet. Strategin kan
av den anledningen behöva revideras. Detta ska ske en
gång per mandatperiod. I samband med att strategin
revideras ska också handlingsplaner och indikatorer ses
över.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot: att ärendet inte återremitteras,
samt beslut om att godkänna föreliggande förslag inklusive
ändringsyrkande.
Sammanfattning
Föreligger förslag till regional utvecklingsstrategi för perioden
2019-2035.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-09-23
 Protokollsunderlag från nämnderna FS, TIM, ANA
 Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Yrkande/förslag till beslut vid sammanträdet
Thomas Bäuml (M) yrkar på återremiss enligt följande:
Det saknas en särprägel för Jönköpings län, i princip inga
skrivningar om vad som är specifikt för länet i den regionala
utvecklingsstrategin beträffande mål och strategier.
Det saknas strategi för hälso- och sjukvård.
Det saknas en koppling till helheten, hälso- och sjukvården är en
viktig del i den regionala utvecklingen, vilket bör framgå.
Sign
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Det är ett ofullständigt beslutsunderlag och det har inte hunnit
förankras i partigrupperna.
I Thomas Bäumls yrkande om återremiss instämmer
Samuel Godrén (SD) och Mikael Ekvall (V).
Rune Backlund (C) yrkar på att text på sidan 3 (rutan) ändras till:
Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig från 2020 till
2035. Under tidsperioden kan det ske stora förändringar både i
omvärlden och i länet. Strategin kan av den anledningen behöva
revideras. Detta ska ske en gång per mandatperiod.
I samband med att strategin revideras ska också handlingsplaner
och indikatorer ses över.
I övrigt bifall till föreliggande förslag.
I Rune Backlunds ändringsyrkande och bifall till föreliggande
förslag instämmer Rachel De Basso (S), Marcus Eskdahl (S) och
Jimmy Ekström (L).
Beslutsgång
På ordförandes fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras beslutar regionstyrelsen att ärendet ska avgöras
idag.
På ordförandes fråga godkänner regionstyrelsen föreliggande
förslag till regional utvecklingsstrategi med föreslaget
ändringsyrkande.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§162

Sammanträdesplan 2020
Diarienummer: RJL 2019/2042
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige 2020
enligt följande: 4/2, 7/4, 9/6, 25/8, 29/9, 3-4/11 samt 1/12.
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Regionstyrelsen fastställer
 Sammanträdesplan för 2020 för regionstyrelsen enligt
följande:
28/1, 3/3, 24/3, 12/5, 2/6, 18/8, 22/9, 20/10, 24/11 samt
15/12 samt för,


Regionstyrelsens arbetsutskott enligt följande:
14/1, 18/2, 10/3, 28/4, 26/5, 15/6, 8-9/9, 6/10. 10/11 samt
7/12.

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för regionstyrelsen
och dess arbetsutskott. Förslag till sammanträdesdagar föreslås
även för regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-09-02, inklusive bilaga
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionledningskontor – kansli
§163

Arvodesregler för förtroendevalda i Region
Jönköpings län – mandatperioden 2019-2022 –
tillägg
Diarienummer: RJL 2019/1977
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa följande
tillägg i arvodesreglerna
1. Ordföranden i kulturutskottet, underställt nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, erhåller ett fast
månadsarvode om 5 % av grundbeloppet, övriga
ledamöter i utskottet erhåller sammanträdesarvode.
2. Vid sammanträden i Länspensionärsrådet och Länsrådet
för funktionsnedsättningar har icke tjänstgörande ersättare
rätt att närvara, dock utgår inget sammanträdesarvode.

Sign

PROTOKOLL

7(12)

Regionstyrelsen §§150-169
Tid:

2019-09-24 11:00-15:15

Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har
beslutat att inrätta ett utskott under nämnden. Föreslås att
utskottets ordförande erhåller ett fast månadsarvode om 5 % av
grundbeloppet. Övriga ledamöter i utskottet erhåller
sammanträdesarvode. Regionstyrelsen har beslutat att vid
Länspensionärsrådet och Länsrådet för funktionsnedsättningar har
icke tjänstgörande ersättare rätt att närvara, dock utgår inget
sammanträdesarvode.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-08-19
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 219-08-28
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§164

Arvode till stödpersoner
Diarienummer: RJL 2019/1738
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner att arvode till stödperson från och med 2020
årligen indexeras relaterat till förändringen av
prisbasbeloppet.
Sammanfattning
Patientnämnden är enligt lag skyldig att förordna stödpersoner för
patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt
smittskyddslagen. Stödpersonen får ekonomisk ersättning för sitt
uppdrag som i dagsläget uppgår till 1250 kronor/uppdrag +
reseersättning. Ersättningsnivån höjdes senast 2014.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11
 Skrivelse från patientnämnden 2019-07-09
Beslutet skickas till
Patientnämnden
Regionledningskontoret – ekonomi
Sign
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§165

2019-09-24 11:00-15:15

Yttrande – Remiss: Särskilt förordnande för
läkare – S2019/02929/FS
Diarienummer: RJL 2019/1724
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerade remiss – Särskilt förordnande för läkare – och har
inga synpunkter utan tillstyrker föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11
 Missiv och yttrande 2019-09-02
 Remiss Särskilt förordnande för läkare
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret - HR

§166

Partianslag - överföring mellan mandatperioder
Diarienummer: RJL 2018/3172
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande förslag om partianslag,
överföring mellan mandatperioder.
Reservation
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda (M) till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom
partianslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare
till ett resultatsaldo.
Sign
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Parlamentariska nämnden föreslår nu att en
viss del av partianslaget förs över till nästkommande
mandatperiod.
Regionstyrelsen återremitterade 2019-01-29 § 19 förslaget om att
samma regelverk för överföring av partianslag ska gälla även efter
valet 2022 till parlamentariska nämnden för att klargöra hur
överskott respektive underskott av partianslag under denna och
kommande mandatperioden ska hanteras.
Beslutsunderlag
 Förslag om partianslag, överföring mellan mandatperioder
daterat 2019-09-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-04-03
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-01-29
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Skrivelse från parlamentariska nämnden 2018-12-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-12-03
Yrkande/förslag till beslut vid sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Malin Wengholms yrkande och finner att regionstyrelsen bifaller
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden
Samtliga politiska partier i regionen
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli
§167

Tillägg till beslut om nya lokaler för öron-, näsaoch halskliniken i Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1359
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner utökning av ram för byggnation av nya lokaler
till öron-, näsa- och halskliniken på Höglandssjukhuset i
Eksjö till en maximal kostnad på 3 730 000 kronor.
Sign
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Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 2018-09-25 att godkänna en
ombyggnation för lokaler till öron-, näsa- och halsmottagningen
vid Höglandssjukhuset Eksjö till en maximal kostnad på
12 000 000 kronor. Inkomna anbud är högre och
investeringsramen behöver utökas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11
 Tjänsteskrivelse 2019-08-21
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter
§168

Tilläggsavtal paviljong hus 47 Eksjö
Diarienummer: RJL 2019/2038
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tilläggsavtal för paviljong hus 47
Eksjö.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr paviljong i Eksjö. En förlängning av
det ursprungliga hyresavtalet behövs för att verksamheten som
finns i paviljongen ska hinna flytta över till det nybyggda hus 37
våren 2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11
 Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter
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§169
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Tillägg till avtal om decentraliserad
läkarutbildning – Informationkommunikationstjänster – IKT
Diarienummer: RJL 2019/2044
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande avtal mellan Linköpings
Universitet och Region Jönköpings län avseende IKTlösningar rörande decentraliserad läkarutbildning.
Sammanfattning
Mellan Region Jönköpings län och Linköpings Universitet ska
avtal tecknas om IKT-lösningar rörande decentraliserad
läkarutbildning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-11
 Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, IT-centrum, Futurum

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Jimmy Ekström (L)

Håkan Nyborg (SD)

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