PROTOKOLL

1(20)

Diarienummer

Regionstyrelsen §§193-217
Tid:

2019-11-25, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf, §§193-209, §§211-217
Malin Wengholm (M) 2:e v ordf, §§193-209, §§211-217
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD) §§193-197, ersätts av
Emilie Walfridsson (C) §§198-216
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M), §§193-210, §§212-217
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Mikael Ekvall (V)
Ersättare:
Nena Stamenkovic (S)
Carina Stende (S)
Carl-Johan Lundberg (M)
Dan Sylvebo (M)
Anders Gustafsson (SD)
Marie Lindahl (L)
Sara Wallby (BA)
Emelie Walfridsson (C), §§193-197
Övriga:
Jane Ydman, t f regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, fr o m
§198
Siw Kullberg, kanslidirektör
Joakim Silva, HR-direktör, §196
Elisabeth Eriksson, enhetschef RU §198
Tomas Calmviken, fastighetschef §202
Jonas Milton, transportchef §202
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§193

2019-11-25, kl 11:00-15:25

Upprop
Upprop förrättas samtliga närvarande ledamöter och ersättare
redovisas.

§194

Val av protokollsjusterare
Regionstyrelsen väljer Martin Nedergaard-Hansen (BA) och
Thomas Bäuml (M) att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.

§195

Fastställande av dagordning
Ärende 9 och ärende 16 utgår, återkommer vid styrelsens
sammanträde i december. Tillägg av fråga från Marcus Eskdahl
avseende energikontoret, dagordningen fastställs härefter i
enlighet med utskickat förslag.

§196

Aktuell information
T f regiondirektör informerar om:
 Öppna jämförelser miljö 2018
 Miljödagen 2019
 Skottlands hälsominister på besök
 Spadtag för bussdepån
 Regionens Hus – lokalanvändning
 Anmälningsärende avseende visstidsanställning för
direktör verksamhetsstöd och service
 Tranås stad 100 år – representation från regionen
 Regionstyrelsens arbetsutskott – aktuellt inom området
investeringar
Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om:
 Hus D1 – effektiv lokalanvändning
HR-direktör informerar om:
 Medarbetar- och säkerhetsundersökning – resultat

§197

Månadsrapport
Genomgång av ekonomisk rapport oktober 2019 av t f
regiondirektör.
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Nedanstående förslag noteras.
Förslag från Mikael Ekvall (V) att styrelsen bjuder in
verksamhetsföreträdare tillsammans med presidiet för folkhälsa
och sjukvård till ett kommande sammanträde för en dialog kring
utveckling och planerade åtgärder i Folktandvården.
Håkan Nyborg (SD) instämmer i förslaget
§198

Internationellt arbete
Information om Region Jönköpings läns internationella arbete
inom AER, Brysselkontoret samt Europa Direkt av Elisabeth
Eriksson, enhetschef.

§199

Anmälan av informationshandlingar
Anmäls och läggs till handlingarna.

§200

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

§201

Kapitalförvaltning
Noteras och läggs till handlingarna.

§202

Återremiss - Ny laddinfrastruktur och
laddpunkter för elbilar
Diarienummer: RJL 2019/251
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna utbyggnad av laddinfrastruktur vid länets tre
sjukhus enligt förslag 1 till en maximal investeringsutgift
på 17 miljoner kronor.
2. Godkänna utbyggnad av laddpunkter för elbilar enligt
förslag 1 med 96 laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36
laddpunkter vid andra verksamheter till en maximal
investeringsutgift på 5,7 miljoner kronor.
3. Godkänna att utbyggnaden av antalet laddpunkter i förslag
1 vid de tre sjukhusen utökas med 50 punkter avsedda för
personal och besökare till en maximal kostnad om 1,2
miljoner kronor.
Sign
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Regionstyrelsen beslutar
4. Ge regionledningskontoret i uppdrag att undersöka
förutsättningar för statlig medfinansiering av investeringen
och inge ansökan om förutsättningar finns.
Reservation
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges behandling av ärendet att bygga ut ny
laddinfrastruktur och laddpunkter för elbilar återremitterades
ärendet. Ärendebeskrivningen har förtydligats avseende
kostnaderna för att bygga ut laddinfrastrukturen respektive
laddpunkterna och en utredning av ytterligare alternativ för
utbyggnaden har gjorts.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
 Presentation daterad 2019-10-15
 Protokoll regionfullmäktige § 67, 2019-06-18
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation daterad 2019-01-10
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar på ett tillägg till beslutet:
att man ger regionledningskontoret i uppdrag att undersöka
förutsättningar för statlig medfinansiering av investeringen och
inge ansökan om förutsättningar finns.
Malin Wengholm yrkar följande i ärendet:
Moderaterna yrkar på förslag 2 som innebär;
Kraftförsörjningen förändras genom att transformatorstationerna
placeras endast på ett ställe per sjukhus.
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Placeringen är vald med hänsyn till att det ska bli så lite
schaktning, ledningsarbeten och tekniska installationer som
möjligt. Detta förslag innebär samma antal laddpunkter på
akutsjukhusen och på övriga anläggningar som grundförslaget i
förslag
Skillnaden består i att laddpunkterna på akutsjukhusen placeras
samlat på en parkering på varje sjukhus med lokalisering ur ett
kostnadsperspektiv.
I detta förslag finns olika alternativ till placeringar av
laddpunkterna. För att hitta det mest optimala läget ur såväl
kostnadsperspektiv som verksamhetsperspektiv på varje sjukhus
fastställs placeringen under projekteringen, en parkering per
sjukhus.
På Länssjukhuset Ryhov placeras laddstolparna exempelvis på
östra parkeringen vid hus D9 eller på p-däck på sjukhusets västra
sida. På Värnamo sjukhus placeras laddpunkterna på norra
parkeringens östra eller västra sida. På Höglandssjukhuset i
Eksjö är placeringen på Stocksnäsparkeringen.
Moderaterna yrkar också på att fördelningen av avsedda
laddpunkter revideras till förmån för fler laddpunkter för
personalen.
Moderaternas yrkar på att ge regionledningskontoret i uppdrag
att ansöka om statligt finansierade bidrag till ny laddinfrastruktur
och nya laddstationer. Beräknad kostnad för förslag 2 är 13,6
miljoner kronor, vid eventuella statligt bidrag blir kostnaden
lägre.
Håkan Nyborg (SD) yrkar bifall till förslag 2 med avslag till
koalitionens förslag.
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag som är
förslag 1 med bifall till Martin Nedergaard-Hansens
tilläggsyrkande, samt avslag på Moderaternas yrkande.
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och
instämmer i Martin Nedergaard-Hansens tilläggsyrkande samt vill
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av
ordföranden:
Sign

PROTOKOLL

6(20)

Regionstyrelsen §§193-217
Tid:

2019-11-25, kl 11:00-15:25

Utbyggnationen av laddinfrastrukturen sker etappvis. Enligt
tidigare utsago krävs det att alla etapper genomförs för att
förslaget skall vara ekonomiskt hållbart.
Utifrån det perspektivet hade Vänsterpartiet önskat ett mer
långsiktigt alternativ där samtliga etapper är inräknade.
Nuvarande förslag riskerar att bli onödigt kostsamt om inte
samtliga etapper genomförs i framtiden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer följande förslag under proposition:
 Arbetsutskottets förslag med Martin Nedergaard-Hansens
tilläggsyrkande
 Moderaternas yrkande om förslag 2 med tillägg
 Sverigedemokraternas yrkande om förslag 2
Finner att arbetsutskottets förslag antas med Martin NedergaardHansens tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§203

Utökat anslag för ombyggnad för MR-kameror
vid Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/121
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner utökning av investeringsanslaget för
ombyggnad för MR kameror vid Länssjukhuset Ryhov
med 6 071 000 kronor till en total kostnadsram om 13 071
000 kronor.
Sammanfattning
Beslut om ombyggnation för installation av MR kamera vid
Länssjukhuset Ryhov fattades under 2018. Efter upphandling
konstaterades att kostnaden blev väsentligt högre än beslutat
anslag beroende på att ombyggnationen visat sig vara mer
komplex än ursprunglig kalkyl. Vid förnyad behandling av
ärendet i regionstyrelsen återremitterades ärendet för förnyad
beredning och upphandling vilket nu har genomförts.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
 Protokoll regionstyrelsen § 99 2018-05-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16
 Protokoll regionstyrelsen § 85 2019-05-14
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04
 Kostnadssammanställning Regionfastigheter daterad
2019-10-10
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik
§204

Försäljning respektive köp av Itinofordon
Diarienummer: RJL 2019/2484
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Godkänna försäljning respektive köp av Itino-fordon med
Västtrafik. Summan att erhålla för Region Jönköpings län
uppgår netto till 19 935 000 kronor.
 Ge regionstyrelsen fullmakt att lämna anbud och teckna
avtal angående försäljning av Itino-fordonen.
Sammanfattning
Region Jönköpings län äger efter lösen av leasingavtal med
Handelsbanken tolv stycken Itino-tåg. Tre stycken av Itino-tågen
med två vagnar har sedan november 2015 hyrts ut till Västtrafik
samtidigt som Region Jönköpings län, genom Jönköpings
Länstrafik hyrt ett tre-vagnars Itino-tåg av Västtrafik. Efter att
leasingkontraktet är löst är det möjligt att genomföra försäljning
respektive köp av tågen
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2019-11-19
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11
Sign
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Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§205

Ombordutrustning på Itinotåg för nytt
signalsystem, ERTMS
Diarienummer: RJL 2019/2483
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna investering i ombordutrustning för nytt
signalsystem, ERTMS på Itino-tåg för Jönköpings
Länstrafik till en kostnad på 27 000 000 kronor.
Sammanfattning
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för
järnvägstrafiken i Sverige. European Railway Traffic
Management System, ERTMS, bygger på en gemensam europeisk
standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra
stambanan, som går igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i
början av 2023.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2019-11-19
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§206

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
Diarienummer: RJL 2017/1082
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande Regional utvecklingsstrategi för
2020-2035
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Sign
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Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Vänsterpartiet genom Mikael Ekvall reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 20202035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu
beslutas för perioden 2020 – 2035.
Vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-01 återremitterades
den regionala utvecklingsstrategin för vidare beredning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
 Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-01
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-09-24
 Tjänsteskrivelse 2019-09-23
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-09-18
 Protokollsunderlag nämnd folkhälsa och sjukvård 201909-17
 Protokollsutdrag nämnd trafik, infrastruktur och miljö
2019-09-17
 Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Malin Wengholm (M) vill till protokollet göra följande
anteckning som godkänns av ordföranden:
Moderaterna yrkar på att de skrivningar som fanns med i
remissversionen före sommaren, om att Jönköpings län ska bli
Sveriges fjärde tillväxtregion återförs i dokumentet samt att
skrivningarna om att invånarna i vårt län attraheras av en
mångkulturell miljö stryks. I övrigt noterar moderaterna att våra
yrkanden om Hälso- och sjukvården har arbetats in i dokumentet
vilket vi tycker är mycket positivt.
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Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag lydande:
Vänsterpartiet har under processen deltagit med både yrkanden,
synpunkter och diskussion. Vi är inte nöjda med processen och
hoppas på helt andra tag när dokumentet skall revideras nästa
gång. Med det sagt vill vi presentera våra förslag och synpunkter
samlat en sista gång. Vi yrkar de röda markeringarna i
dokumentet, se bilaga 1 skall tilläggas den regionala
utvecklingsstrategin. De röda markeringar som vi har fått gehör
för i dokumentets nuvarande form utgår.
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag i enlighet med bilaga 2, samt instämmer i Moderaternas
skrivning om 4:e tillväxtregion.
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut och avslag på yrkanden från Moderaterna,
Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionstyrelsens godkänner föreliggande förslag till regional
utvecklingsstrategi och avslår yrkanden från Moderaterna,
Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§207

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2019/2506
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§208

Samråd om verksamhetsplan med budget 2020
och plan 2021-2022 för länets tre
samordningsförbund
Diarienummer: RJL 2019/2198
Beslut
Regionstyrelsen
 Ställer sig bakom budget 2020 och plan 2021-2022 för
länets tre samordningsförbund.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har delgetts verksamhetsplan och budget
2020 från länets tre samordningsförbund för samråd. Nivån på det
ekonomiska bidraget har hanterats i tidigare beslut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
 Budget och verksamhetsplan 2020 Finnvedens
samordningsförbund
 Budget och verksamhetsplan 2020 Höglandets
samordningsförbund
 Budget och verksamhetsplan 2020 Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
yrkande i ärendet lydande:
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Sverigedemokraterna yrkar på att 2018 års budgetnivå ska gälla.
Samt vill till protokollet göra följande anteckning, vilket
ordföranden godkänner:
Förra årets budget är tillräcklig. Med minskad migration skulle
arbetsbördan för samordningsförbunden minska varför detta
måste prioriteras främst.
Malin Wengholm vill till protokollet göra följande anteckning,
vilket ordföranden godkänner:
Med anledning av beslut i fullmäktige den 6 november 2019
deltar moderaterna i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Sverigedemokraternas yrkanden och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Respektive samordningsförbund
§209

Almedalen 2020
Diarienummer: RJL 2019/2617
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner föreliggande förslag på en länsgemensam
satsning under Almedalsveckan 2020, under förutsättning
att kostnader hanteras inom befintlig budgetram.
2. Utser regionstyrelsens presidium att ingå i politisk
styrgrupp för den länsgemensamma arenan.
3. Ser att en återkoppling ges om föreliggande förslag på
något sätt fördyras eller inte kan fullföljas enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella,
regionala och kommunala perspektiven och Sveriges makthavare
till debatt, dialog, nätverk och under en vecka.
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Jönköpings län behöver positionera sig nationellt inom
prioriterade områden. En gemensam länsarea i Almedalen innebär
därför goda möjligheter att få tillträde till beslutsfattare och
opinionsbildare och att rikta fokus på för länet viktiga frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
Yrkande/förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Ekvall (V) meddelar att föreliggande förslag borde ha
kunnat redovisa en totalkostnad för arrangemanget.
I detta instämmer Håkan Nyborg (SD).
Malin Wengholm yrkar för Moderaterna avslag i ärendet med
motiveringen att det inte finns någon bild över vilka kommuner
som ska vara med och vilket åtagande dessa i så fall ska ha
ekonomiskt och personellt.
Malin Wengholm meddelar även att moderaterna inte ämnar
deltaga i en styrgrupp för Almedalen med anledning av att de
yrkar avslag på ärendet.
Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till
förslaget under förutsättning att arrangemanget sker inom
befintlig budgetram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag med
tillägg om att arrangemanget ska genomföras inom budgetram, att
en återkoppling ska genomföras om förslaget fördyras eller av
annan orsak inte kan genomföras enligt föreliggande förslag.
Ovanstående förslag ställs mot Moderaternas förslag om avslag.
Regionstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande förslag med
ovanstående tillägg. Avslår Moderaternas förslag om avslag.
Ordföranden meddelar att presidiets medverkan i styrgruppen får
tas upp på kommande arbetsutskott.
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, regional utveckling
§210

Stimulansåtgärder för bättre tillgänglighet
Diarienummer: RJL 2019/1642
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna att nämnd för folkhälsa och sjukvård tilldelas
11,5 miljoner kronor från 2019 års statsbidrag, En ny
uppdaterad kömiljard, för stimulansåtgärder som leder till
förbättrad tillgänglighet i den specialiserade vården.
Sammanfattning
För arbetet med tillgänglighetssatsningar föreslås för 2019
avseende engångsinsatser 5 miljoner kronor. För långsikta
satsningar föreslås 4 miljoner kronor avseende besök samt 2
miljoner kronor avseende operationer fördelade utifrån de
ersättningar Region Jönköpings län fick för resultatet september
2019. För koordination av tillgänglighetsarbetet 0,5 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31
Beslutet skickas till
Nämnd folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård, ekonomi

§211

Tilläggsavtal Vråens vårdcentral Värnamo
Diarienummer: RJL 2019/2619
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län
och Finnsvedenbostäder AB avseende Vråens vårdcentral.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr sedan år 2006 en lokal på Vråens
centrum i Värnamo kommun. Tilläggsavtal för utökad yta har
arbetats fram utifrån behov från Vårdcentralerna Bra Liv som
bedriver verksamhet i lokalerna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
 Tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och
Finnvedenbostäder AB
 Huvudavtal mellan Region Jönköpings län och
Finnvedenbostäder AB
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter
§212

Budgetjusteringar av nämndernas egna
kostnader
Diarienummer: RJL 2019/222
Beslut
Regionstyrelsen omdisponerar budgetmedel enligt följande:
1. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet;
minskning av budgetramen med 132 000 kronor.
2. Nämnden för folkhälsa och sjukvård; utökning av
budgetramen med 330 000 kronor.
3. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö; utökning av
budgetramen med 396 000 kronor.
4. Nettoökningen på 594 000 kronor omdisponeras från
Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Reservation
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Budgetförutsättningarna för nämndernas egna kostnader har
förändrats under 2019 som följd av nya regler avseende
arvoderingen av vice ordförande. En beräkning av
konsekvenserna av de nya reglerna har gjorts som underlag för
budgetjusteringar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar för Moderaterna enligt följande:
Med anledning av att den beslutade budgeten för den politiska
verksamheten inte efterlevs yrkar moderaterna på att
regionledningskontoret och parlamentariska nämnden får i
uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan i syfte att komma
tillrätta med underskottet.
Håkan Nyborg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna på återremiss
med hänvisning till att man vill se ett nytt arvodesförslag som ger
ett nollsummeresultat.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Moderaternas yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret ekonomi
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§213

Handlingsplan och budget 2020
Regionsamverkan Sydsverige
Diarienummer: RJL 2019/2620
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande förslag till handlingsplan och
budget 2020 för Regionsamverkan Sydsverige.
 Region Jönköpings läns representanter i RSS ska särskilt
följa hur kulturområdet utvecklas. De förslag i
verksamhetsplanen inom kulturområdet får inte leda till
ökade kostnader och åtaganden i respektive region utan
föregående samråd.
Sammanfattning
Region Jönköpings län är medlem i föreningen Regionsamverkan
Sydsverige. Innan handlingsplan och budget 2020 beslutas ska
den hanteras av respektive medlemsorganisation.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Missiv daterat 2019-11-05
 Handlingsplan och budget 2020 Regionsamverkan
Sydsverige
Yrkande/förslag för beslut vid sammanträde
Ordföranden och Malin Wengholm yrkar bifall till följande tillägg
i beslutet:
Region Jönköpings läns representanter i RSS ska särskilt följa
hur kulturområdet utvecklas. De förslag i verksamhetsplanen
inom kulturområdet får inte leda till ökade kostnader och
åtaganden i respektive region utan föregående samråd.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, regional utveckling
Regionsamverkan Sydsverige
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§214

2019-11-25, kl 11:00-15:25

Positionspapper kollektivtrafik för ett enat
Sydsverige 2019
Diarienummer: RJL 2018/2427
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner positionspapper kollektivtrafik för ett enat
Sydsverige.
Sammanfattning
Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige har tagits
fram i samarbete och undertecknats av de sex regioner som ingår i
Regionsamverkan Södra Sverige (RSS).
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-16
 Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige
2019
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – Jönköpings Länstrafik

§215

Representation vid externa politiska möten
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
1. Att Marcus Eskdahl(S) ersätter Maria Frisk (S) och Dan
Sylvebo (M) ersätter Malin Wengholm (M) vid
Regionledningsseminarium.
2. Att Dan Sylvebo är ny representant för oppositionen i
Politikerforum.
Sammanfattning
Representation och ersättare vid externa politiska möten behöver
ses över. Ersättare vid Regionledningsseminarium föreslås.
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Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Malin Wengholm anför följande: Moderaterna har vid tidigare
styrelsemöten yrkat på att ersättare skall väljas för Region
Jönköpings läns medverkan i Politikerforum. Detta med
anledning av att mötena vid ett flertal tillfällen har krockat med
andra högprioriterade möten såsom t ex
Regionledningsseminarium och Kommunalt forum. Inte heller
dessa forum har haft någon ersättarmöjlighet. Detta innebär att
en enda peson skall täcka ett flertal forum/möten på olika platser
utan möjlighet att kalla in ersättare när det uppstår
möteskrockar. Då koalitionen konsekvent nekar ersättarmöjlighet
vid möteskrockar så avsäger sig härmed Malin Wengholm sin
plats i Politikerforum.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret – kansli
§216

Övrig fråga - Energikontoret –
nomineringsprocess
Beslut
Regionstyrelsen
 Ställer sig bakom att bl.a. Jönköpings University och
länets näringsliv deltar med varsin representant i
Energikontorets styrgrupp samt att styrgruppen initierar
en nomineringsprocess för berörda organisationer. Varje
organisation bekostar sin representation i styrgruppen.
Sammanfattning
Energikontoret har en styrgrupp som består utav representanter
från Region Jönköpings län, kommunen och länsstyrelsen.
Regionen utser sina representanter i styrgruppen via TIM
nämnden. Styrgruppen har efterfrågat representation från
akademin och näringslivet.
Energikontoret är i samband med regionbildningen en del av
Region Jönköpings län i enlighet med beslut RJL 2015/1942.
Ordföranden i TIM lyfter frågan vid dagens styrelsesammanträde
kring hur ledamöter utses.
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Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Samtliga ledamöter i regionstyrelsen ställer sig bakom
ovanstående beslutspunkt avseende hur ledamöter ska utses.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen bifaller förslag till beslut enligt
ovan.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
Energikontoret
§217

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 15:00

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Martin NedergaardHansen (BA)

Thomas Bäuml (M)

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