PROTOKOLL

1(28)

Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid:

2019-01-29 kl.09.00-16.15

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)
Pernilla Mårtensson (KD) ers. Mattias Ingeson (KD)
§§1-5
Håkan Sandgren (S) ers. Mattias Ingeson (KD) §§ 6-35
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:
Håkan Sandgren (S)
Emilie Walfridson (C)
Erik Hugander (MP)
Kim Strand (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Dan Sylvebo (M) närvarande §§ 1-5
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Tina Jörhall, kommunikationsdirektör §§ 6-35
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, § 5
Lars Wallström, controller, § 5
Staffan Hägg, verksamhetschef futurum, § 5
Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör, § 5
Dennis Larsson, VD hälsohögskolan, § 5
Per Tidehag, övertandläkare, § 5
Linda Byman, sekreterare
Sign
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§1

2019-01-29 kl.09.00-16.15

Upprop
Upprop förrättas.
Samuel Godrén (SD) reserverar sig mot att Pernilla Mårtensson
(KD) ersätter Mattias Ingeson (KD) då det bryter mot
kommunallagen, regionstyrelsens ledamöter har valts in via
proportionella val.

§2

Val av protokollsjusterare
Regionstyrelsen väljer Thomas Bäuml (M) och Rune Backlund
(C) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
justering:
 Ärende 7, RJL 2018/922 Motion - Inrätta en gemensam
digital vårdtjänst inom primärvården, utgår.
Ordföranden klargör att förslag till de val som ska förrättas vid
dagens sammanträde meddelas regionledningskontoret.
Malin Wengholm (M) önskar ta upp ett övrigt ärende om
införande av Cosmic BOS.
Ordföranden meddelar att frågan redan är planerad som en punkt
under aktuell information.
Mikael Ekvall (V) lyfter en fråga kring rörpostsystemet vid
Ryhov. Frågan besvaras vid nästa sammanträde.

§4

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
Protokollet läggs till handlingarna.

§5

Föredragning av ärenden inför beslut i
regionstyrelsen




Information och/eller redovisning av dagens
beslutsärenden, frågor besvaras.
Staffan Hägg verksamhetschef vid Futurum informerar om
forskning och utveckling.
Information Jönköping University och tandvårdsdirektör
om tandläkarutbildning.
Sign
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§6

2019-01-29 kl.09.00-16.15

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl.12.05 för gruppmöten och lunch och
återupptas kl. 14.00.

§7

Närvaro
Ordföranden anmäler att Håkan Sandgren (S) ersätter Mattias
Ingeson (KD) from § 7.

§8

Motion - Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL 2018/514
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Sammanfattning
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen
Tänderna tillhör kroppen:
 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i
högkostnadsskyddet tas fram
 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall
ingå i högkostnadsskyddet för alla personer i länet som
fyllt 65 år.
 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så
skall tänderna ingå i högkostnadsskyddet.
 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i
Jönköpings län.
Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden för folkhälsa och sjukvård
2018-11-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-04-17
Sign
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Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom
primärvården
2018-02-19

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§9

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd
Diarienummer: RJL 2017/994
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Maria Hörnsten för Socialdemokraterna föreslår i motionen
Regionalt innovations/tillväxtråd att:
 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt
innovations-/tillväxtråd som får i uppdrag att samla
politiken i Jönköpings län och kommunerna, näringslivet,
arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda
offentliga aktörer.
 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar
initiativ till och verkar pådrivande avseende innovationsoch tillväxtfrågor i Region Jönköpings län.
Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och
föreslår att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Motionsunderlag 2018-12-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-11-13
 Motion – Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Sign
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§10

2019-01-29 kl.09.00-16.15

Motion om Jämställdhetsintegrering i praktiken
Diarienummer: RJL 2017/3575
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Bifalla motionens första att-sats och i övrigt är motionen
besvarad.
Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen
Jämställdhetsintegrering i praktiken
 att regionfullmäktige fastställer Region Jönköpings läns
jämställdhetspolicy,
 att Region Jönköpings län tar fram en handlingsplan för
hur jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i
regionens samtliga verksamheter,
 att handlingsplanen konkretiserar tillvägagångssätt och
utvecklar tydliga mål för jämställdhetsintegrering.
Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och
föreslår att första att-satsen bifalls och att motionen i övrigt är
besvarad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Motionssvar daterat 2019-01-07
 Motion – Jämställdhetsintegrering i praktiken
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§11

Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste börja
resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sign
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Reservationer
Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för motionen.
Sammanfattning
Sibylla Jämting och Annika Nordqvist, Miljöpartiet yrkar i
motionen Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa hållbart nu
på att regionen gör en översyn och omarbetning av resepolicyn så
att:
 Tjänsteresor utanför regionen alltid ska godkännas av
närmaste chef som också har ansvaret för att följa upp att
policyn efterlevs,
 Inga flygresor sker inom Sverige, Norge, Danmark och
norra Tyskland,
 Ökad restriktivitet gäller avseende flygresor. I första hand
tåg ska användas även vid längre resor inom Europa
såsom till London och Bryssel.
 Flygresor utanför Europa beviljas endast om särskilda skäl
föreligger och mycket restriktivt. Godkännande av dessa
resor skall begränsas till ett fåtal personer i regionen.
Regionstyrelsens arbetsutskott har behandlat motionen och
föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Motionssvar daterat 2019-01-07
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10
 Motionsunderlag 2018-12-04
 Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa
hållbart NU
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag till motionen och bifall till föreliggande
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Sibylla Jämtings yrkande om bifall till motionen och finner att
styrelsen bifaller föreliggande föreslag att motionen avslås.
Sign
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Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§12

Motion - Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL 2018/1409
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionen
Sammanfattning
Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert
Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen
Äldrepsykiatriskt mobilt team att:


regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett
äldrepsykiatriskt mobilt team dit äldre anhöriga med
depression kan vända sig och få snabb hjälp.

Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård
där man föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård
2018-12-11
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-21
 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19
 Motion Äldrepsykiatriskt mobil team 2018-05-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag till motionen och bifall till föreliggande
förslag.
Sign
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Håkan Nyborg Karlssons yrkande om bifall till motionen och
finner att styrelsen bifaller föreliggande föreslag, att avslå
motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§13

Uppdrag att avropa regionaltågsfordon samt
borgensåtagande
Diarienummer: RJL 2017/3309
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Ge AB Transitio i uppdrag att avropa regionaltågsfordon
med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk
utrustning samt upphandla finansiering för detta.
2. Ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för
upphandlad finansiering upp till 990 miljoner kronor
avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och
strategisk utrustning
3. Ge regionstyrelsen i uppdrag att ingå uppdragsavtal med
AB Transitio för avrop och anskaffning av
regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk
utrustning
4. Ge regionstyrelsen i uppdrag att ingå hyresavtal med AB
Transitio för anskaffade regionaltågsfordon.
Sammanfattning
Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland,
Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en
principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för
Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB Transitio
ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt
om borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.

Sign
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04
 Avtal om avrop/anskaffning och finansiering av
spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk
utrustning för TAKK-projektet.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§14

Sydtaxan, samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige
Diarienummer: RJL 2018/3339
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 teckna Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande
kollektivtrafiken i södra Sverige.
Sammanfattning
Sedan 2008 har det funnits ett samarbete mellan Region Skåne,
Region Blekinge, Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län,
Kalmar Länstrafik, Region Kronoberg och i viss mån Västtrafik
AB som har medgett försäljning av länsöverskridande biljetter
utifrån ett gemensamt regelverk avseende resevillkor och
prissättning – Sydtaxan.
Ärendet har behandlats i nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnd för trafik, infrastruktur och
miljö 2019-01-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08
 Sydtaxan 2.0 inklusive bilagor 1-4
 Bildspel Sydtaxa 2.0 för länsöverskridande resor i
Sydlänen
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Sign
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Verksamhetsplan och budget 2019 regionstyrelsens verksamhetsområden
Diarienummer: RJL 2018/222
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner förslag till budget för Regionstyrelsens centralt
budgeterade anslag.
 Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2019
för verksamhetsområde Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt
Verksamhetsstöd och service.
Reservationer
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i
beslutad budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 20202021 angivit att respektive nämnd ska konkretisera
verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018.
Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund
av sent beslut om budget 2019.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2018-12-19
 Budget- och verksamhetsplan 2019 för
verksamhetsområdena: Regionledningskontor med
verksamhetsnära funktion, IT-centrum samt
Verksamhetsstöd och service
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) för Moderaterna och Vänsterpartiet lämnar
vid sittande sammanträde följande yrkanden:
Moderaterna och Vänsterpartiet yrkar med hänsyn till personal
och patientsäkerhet att Region Jönköpings län inte byter
remissdatasystem innan det nya systemet är bättre utvecklat.
Därmed yrkar vi på återremiss av de delar i verksamhetsplanen
som rör övergången till Cosmics Remiss- och svarssystem BOS.
Sign
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Om förslaget om återremiss faller yrkar Moderaterna och
Vänsterpartiet i dagsläget avslag på de delar i verksamhetsplanen
som rör övergången till Cosmics Remiss- och svarssystem BOS
eftersom vi anser att systemet i dagsläget inte är tillräckligt
utvecklat för ett införande.
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och att
ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Den som bifaller förslaget att ärendet ska avgöras idag röstar JA
Den som bifaller Malin Wenghoms yrkande om återremiss av de
delar i verksamhetsplanen som rör övergången till Cosmics
Remiss- och svarssystem BOS, röstar NEJ.
JA röstar följande ledamöter:
Samuel Godrén (SD), Håkan Karlsson Nyborg (SD), Rachel De
Basso (S), Per Svenberg (S), Håkan Sandgren (S), Rune Backlund
(C), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Pontus Lundgren (BA),
Jimmy Ekström (L), Sibylla Jämting (MP), Marcus Eskdahl (S),
Maria Frisk (KD).
NEJ röstar följande ledamöter:
Thomas Bäuml (M), Mikael Ekvall (V), Malin Wengholm (M).
Omröstningsresultat:
Regionstyrelsen har alltså med 12 JA-röster mot 3 NEJ-röster
bifallit förslaget om att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Därefter ställer ordföranden proposition på föreliggande förslag
mot Malin Wengholms yrkande om avslag på de delar i
verksamhetsplanen som rör övergången till Cosmics Remiss- och
svarssystem BOS.
Sign
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Den som bifaller föreliggande förslag röstar JA
Den som bifaller Malin Wengholms yrkande om avslag, röstar
NEJ.
JA röstar följande ledamöter:
Samuel Godrén (SD), Håkan Karlsson Nyborg (SD), Rachel De
Basso (S), Per Svenberg (S), Håkan Sandgren (S), Rune Backlund
(C), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Pontus Lundgren (BA),
Jimmy Ekström (L), Sibylla Jämting (MP), Marcus Eskdahl (S),
Maria Frisk (KD).
NEJ röstar följande ledamöter
Thomas Bäuml (M), Mikael Ekvall (V), Malin Wengholm (M).
Omröstningsresultat:
Regionstyrelsen har alltså med 12 JA-röster mot 3 NEJ-röster
bifallit föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, regiondirektören
Verksamhetsområde IT-centrum
Verksamhetsområde Verksamhetsstöd och service
§16

Intern kontrollplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/3253
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer intern kontrollplan för 2019 som
regionövergripande intern kontrollplan samt kontrollplan
för regionstyrelsens ansvarsområde.
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska
regionstyrelsen årligen fastställa en intern kontrollplan som
innehåller regionövergripande kontrollmoment och nämnderna
ska fastställa en plan med utgångspunkt i denna.
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan
för 2019.

Sign
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Missiv daterat 2018-12-18
 Intern kontrollplan 2019
Beslutet skickas till
Nämnderna
Samtliga verksamhetsområden
§17

Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig
reglering av forskningsdatabaser (SOU
2018:36)
Diarienummer: RJL 2018/2971
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerade remiss Rätt att forska – Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser – SOU 2018:36.
Svenska forskningsdatabaser är viktiga källor för angelägen och
värdefull forskning. Särskilda etiska utmaningar finns dock kring
hur data samlas in och används.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Missiv 2019-01-07
 Förslag till yttrande 2019-01-29
 Slutbetänkandet – Rätt att forska – långsiktig reglering av
forskningsdatabaser – SOU 2018:36
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet

Sign
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§18
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Granskning av Delårsrapport 2018:2
Diarienummer: RJL 2018/2762
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av
delårsrapport 2018:2. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i
allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och
ställning. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas åtgärder som
regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård arbetar
med utifrån revisorernas rekommendationer och frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02
 Regionrevisionens missiv daterat 2018-10-23
 Sakkunnigt biträde Pwc:s rapport Granskning av
delårsrapport 2018 daterad oktober 2018
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Region Jönköpings läns revisorer

§19

Partianslag - överföring mellan mandatperioder
Diarienummer: RJL 2018/3172
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner att 10 000 kr per mandat för 2018 med ett
maximalt belopp om 200 000 kr per parti förs över till
mandataperioden 2019-2022.

Sign
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Återremitterar förslag 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.

Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
förslaget till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom
partianslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare
till ett resultatsaldo. Parlamentariska nämnden föreslår nu att en
viss del av partianslaget förs över till nästkommande
mandatperiod.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Skrivelse från parlamentariska nämnden 2018-12-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-12-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalitionen att:
Bifalla punkt 1 och återremittera punkt 2 till parlamentariska
nämnden för att klargöra överskott respektive underskott av
partianslag under denna och kommande mandatperiod.
Thomas Bäuml (M) yrkar att ärendet avslås i sin helhet.
Samuel Godrén (SD) yrkar att partianslaget ska gälla per
mandatperiod som tidigare.
Mikael Ekvall (V) yrkar att hela ärendet ska återremitteras till den
parlamentariska nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Sign
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Den som bifaller förslaget att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som bifaller förslaget om återremiss röstar NEJ.
JA röstar följande ledamöter:
Rachel De Basso (S), Per Svenberg (S), Håkan Sandgren (S),
Martin Nedergaard-Hansen (BA), Pontus Lundgren (BA), Jimmy
Ekström (L), Sibylla Jämting (MP), Marcus Eskdahl (S),
Maria Frisk (KD).
NEJ röstar följande ledamöter
Thomas Bäuml (M), Samuel Godrén (SD), Håkan Karlsson
Nyborg (SD), Malin Wengholm (M).
Avstår gör följande ledamöter:
Mikael Ekvall (V), Rune Backlund (C).
Omröstningsresultat:
Regionstyrelsen har alltså med 9 JA-röster mot 4 NEJ-röster
bifallit förslaget om att avgöra ärendet idag.
2 ledamöter avstår från att rösta.
Ordföranden finner därmed att regionstyrelsen beslutar i enlighet
med koalitionens förslag, att bifalla punkt 1 och återremittera
punkt 2 till parlamentariska nämnden.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli
§20

Regional investeringsfond - Spectria Invest
Diarienummer: RJL 2017/2727
Beslut
Regionstyrelsen
 Avslår förslag från nämnden ANA avseende investering i
den regionala investeringsfonden Spectria Invest med
hänvisning till att det inte bedöms finnas tillräckliga skäl
för Region Jönköpings län att tillskjuta medel.
Sammanfattning
Med stöd av identifierade regionala behov och nationella analyser
av den svenska riskkapitalmarknaden har Science Park Jönköping
tagit initiativ till att starta en regional investeringsfond. Region
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Jönköpings län har tillfrågats om att tillskjuta maximalt 10
miljoner kronor i investeringskapital.
Andra regionala parter har tillskjutit medel till investeringsfonden
som t ex Jönköping University.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-12
 Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-12-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27
 Spectria Invest – uppstart av fond 2018-04-01
 Spectria Invest – investeringsmöjlighet andra stängningen
2018-11-27
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) lämnar följande Protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att det är viktigt att beakta
jämställdhetsperspektivet. En ytterligare anledning till att
Vänsterpartiet vill avstå investeringen är således att fondens
styrelse saknar kvinnliga styrelserepresentanter.”
Malin Wengholm (M) lämnar följande Protokollsanteckning:
”Moderaterna vill utöver styrelsens motivering för avslag även
anföra att det inte finns något tillgängligt bokslut, avsaknad av
kvinnor i styrelsen samt avsaknad av skrivningar i styrande
dokument om ökat kvinnligt företagande.”
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
§21

Hyresavtal lokaler för Regional utveckling
Diarienummer: RJL 2019/69
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner att hyresavtal för sju år tecknas avseende
lokaler för regional utveckling inom angivna ramar i
tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10.
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Sammanfattning
Regional utveckling kommer i enlighet med budgetbeslut att
utökas med fler medarbetare. Regional utveckling har idag lokaler
i Regionens hus som inte rymmer fler arbetsplatser. Lokaler
behöver hyras in för verksamheten.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2019-01-10
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regional utveckling
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter
§22

Utbyte av Mammografivagn
Diarienummer: RJL 2018/3367
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av mammografivagn till en maximal
kostnad av 3 000 000 kronor.
Sammanfattning
Nuvarande mammografivagn är från 2004 och behöver bytas.
Taket läcker och har lagats flera gånger, bedömningen är att
vagnen nu behöver bytas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2019-01-07
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Psykiatri, rehab och diagnostik – ledningsstab
Regionledningskontoret – Ekonomi
Verksamhetsstöd och service – Område inköp
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Utbyte av G-båge
Diarienummer: RJL 2018/3369
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av tre bågar till en maximal kostnad på
6 150 000 kronor.
Sammanfattning
G-bågar i Eksjö, Jönköping och Värnamo köptes åren 2011-2012
och behöver nu bytas. G-bågen på Länssjukhuset Ryhov är äldst
och behöver bytas ut först, vilket beräknas ske 2019. Resterande
två kommer att behöva bytas under 2020.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2019-01-07
Beslutet skickas till
Psykiatri, rehab och diagnostik – ledningsstab
Regionledningskontoret – Ekonomi
Verksamhetsstöd och service – Område inköp

§24

Utbyte av CR-utrustning Värnamo Sjukhus
Diarienummer: RJL 2018/3370
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av två konventionella röntgenlabb
(CR-utrustning för slätröntgen, skelett och lunglabb)
till Värnamo sjukhus med en maximal kostnad på
7 000 000 kronor.
Sammanfattning
Planerat utbyte av två konventionella röntgenlabb (slätröntgen,
skelett och lunglabb) i Värnamo. Utrustningarna som är
färdigavskrivna 2019 respektive 2020, används mycket och är
slitna. Upphandling görs för utbyte av totalt tio konventionella
labb under en tre-årsperiod.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-07
Beslutet skickas till
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – ledningsstab
Regionledningskontoret – Ekonomi
Verksamhetsstöd och service – Område inköp
§25

Utbyte av mammografiutrustning
Diarienummer: RJL 2018/3366
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner inköp av tre mammografer till en maximal
kostnad på 8 010 000 kronor.
Sammanfattning
Inköpet avser utbyte av tre mammografer där en ska placeras på
Länssjukhuset Ryhov, en på Värnamo sjukhus samt en
mammograf i mammografivagn.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2019-01-07
Beslutet skickas till
Psykiatri, rehab och diagnostik – ledningsstab
Regionledningskontoret – Ekonomi
Verksamhetsstöd och service – Område Inköp
§26

Skördare och skotare till Stora Segerstad
naturbrukscentrum
Diarienummer: RJL 2018/3241
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner investering i en skotare till en maximal
kostnad på 2 300 000 kronor.
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Godkänner investering i en skördare till en maximal
kostnad på 3 700 000 kronor.

Sammanfattning
Utbyte och uppgradering av två skogsmaskiner, en skotare och en
skördare. Utbytet sker för att höja utbildningskvalitet, förbättra
arbetsmiljö samt på sikt kunna tillgodose näringslivets behov av
rätt kompetenser.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2018-12-10
Beslutet skickas till
Utbildning och Kultur – Ledningsstab
Verksamhetsstöd och service – Område inköp
Regionledningskontoret – Ekonomi
§27

Samarbetsavtal med Jönköpings kommun
avseende Smålands Musik och Teater
Diarienummer: RJL 2019/50
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner avtal avseende Smålands Musik och Teater
mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun,
med avtalsperiod 2019-01-01 till och med 2019-12-31.
Sammanfattning
Avtalet syftar till att reglera överenskommelse om ekonomisk
ersättning från Jönköpings kommun till Region Jönköpings län
avseende verksamhet som bedrivs inom Smålands Musik och
Teater.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2019-01-08
 Samarbetsavtal Region Jönköpings län och Jönköpings
kommun
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Beslutet skickas till
Smålands Musik och Teater
§28

Mål och strategier för universitetssjukvården i
sydöstra sjukvårdregionen
Diarienummer: RJL 2019/64
Beslut
Regionstyrelsen
 Antar strategidokumentet Mål och strategier för
universitetssjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.
Sammanfattning
En strategi för klinisk forskning och utbildning samt hälso- och
sjukvårdsutveckling för universitetssjukvården i Sydöstra
sjukvårdsregionen har tagits fram i samverkan. Dokumentet är
förankrat i regionsjukvårdsledningen och i respektive
organisation.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2019-01-09
 Strategidokument; Mål och strategier för
universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, Futurum
Linköpings universitet
Region Östergötland
Region Kalmar län

§29

Val att förrätta vid regionstyrelsens
sammanträde 2019-01-29
Diarienummer: RJL 2019/49
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer val enligt nedanstående sammanställning
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Sammanfattning
Regionstyrelsen har att utse representanter till olika organ och
uppdrag att gälla under mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår representanter till följande organ och
uppdrag:
Ombud
Marcus Eskdahl
TvNo
bolagsstämma
Ersättare
Maria Frisk
Rachel De Basso
Presidiet i SVN
Ombud
Maria Frisk
Smålands Turism
bolagsstämm
Ersättare
Rune Backlund
Ombud
Marcus Eskdahl
Bostadsbyggen
bolagsstämma
(16/4)
Ersättare
Jimmy Ekström
Ombud
Maria Frisk
ALMI
bolagsstämma
Ersättare
Rune Backlund
Maria Frisk
Bryssekontoret
Marcus Eskdahl
Malin Wengholm
Ombud
Maria Frisk
Inera
bolagsstämma
Ersättare
Marcus Eskdahl
Maria Frisk
Internationella
handelshögskolans
donationsstiftelse
Ombud
Maria Frisk
LÖF
bolagsstämma
Ersättare
Marcus Eskdahl
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Länspensionärsrådet

LFF

Klimatrådet
(Länsstyrelsen)
Jämställdhetsrådet
(Länsstyrelsen)
Integrationsrådet
(Länsstyrelsen)
Personaldelegation

Upphandlingsdelegation

Regionstyrelsens
arbetsutskott

Ordförande
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
Ordförande
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Håkan Sandgren
Helena Stålhammar
Thomas Bäuml
Nena Stamenkovic
Bengt Peterson
Mikael Ekvall
Sibylla Jämting
Elisabeth Englund
Elisabeth Wahlström
Annica Nordqvist
Emma Ewaldsson
Kim Strand
Marcus Eskdahl
Carl-Johan Lundberg
Jimmy Ekström
Kim Strand
Sibylla Jämting
Mikael Ekvall
Rachel De Basso
Martin NedergaardHansen
Emelie Walfridsson
Mattias Ingeson
Malin Wengholm
Jimmy Ekström
Marcus Eskdahl
Sibylla Jämting
Pernilla Mårtensson
Dan Sylvebo
Maria Frisk
Marcus Eskdahl
Malin Wengholm
Rune Backlund
Pontus Lundgren
Rachel De Basso
Jimmy Ekström
Sibylla Jämting
Martin NedergaardHansen
Dan Sylvebo
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Regionsamverkan
Sydsverige utskott

AB Transitio

Regional
utveckling
Infrastruktur
och
kollektivtrafik
Kultur
Ombud vid
stämma
ersättare

Rune Backlund
Dan Sylvebo
Marcus Eskdahl
Eva Nilsson
Monica Samuelsson
Mikael Ekvall
Maria Frisk
Marcus Eskdahl

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar att Håkan Nyborg Karlsson (SD) väljs
som ledamot till Personaldelegationen.
Ordföranden föreslår Malin Wengholm (M) som ledamot enligt
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förlagen under proposition och finner att
Malin Wengholm utses till ledamot vid personaldelegationen.
En omröstning begärs.
Omröstning genomförs där justerarna Thomas Bäuml (M) och
Rune Backlund (C) utses till valkontrollanter.
Ordföranden förklarar omröstningen avslutad och redovisar
nedanstående utfall:
3 ledamöter röstar för Malin Wengholm
2 ledamöter röstar för Håkan Karlsson Nyborg
10 ledamöter avstår eller röstar blankt
Regionstyrelsen har genom sluten omröstning beslutat utse Malin
Wengholm som ledamot vid personaldelegationen.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar att Samuel Godrén (SD) väljs
som ledamot till upphandlingsdelegationen.
Ordföranden föreslår Dan Sylvebo (M) som ledamot enligt
föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förlagen under proposition och finner att Dan
Sylvebo utses till ledamot vid personaldelegationen.
En omröstning begärs.
Omröstning genomförs där justerarna Thomas Bäuml (M) och
Rune Backlund (C) utses till valkontrollanter.
Ordföranden förklarar omröstningen avslutad och redovisar
nedanstående utfall:
3 ledamöter röstar för Dan Sylvebo
2 ledamöter röstar för Samuel Godrén
10 ledamöter avstår eller röstar blankt
Regionstyrelsen har genom sluten omröstning beslutat utse Dan
Sylvebo som ledamot vid upphandlingsdelegationen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg Karlsson (SD) yrkar att Samuel Godrén (SD) väljs
som ersättare till regionstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden föreslår Dan Sylvebo (M) som ersättare enligt
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förlagen under proposition och finner att Dan
Sylvebo utses till ersättare vid regionstyrelsens arbetsutskott.
En omröstning begärs.
Omröstning genomförs där justerarna Thomas Bäuml (M) och
Rune Backlund (C) utses till valkontrollanter.
Ordföranden förklarar omröstningen avslutad och redovisar
nedanstående utfall:
3 ledamöter röstar för Dan Sylvebo
2 ledamöter röstar för Samuel Godrén
10 ledamöter avstår eller röstar blankt
Regionstyrelsen har genom sluten omröstning beslutat utse Dan
Sylvebo som ersättare vid regionstyrelsens arbetsutskott.
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - kansli
§30

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott,
regionstyrelsens upphandlingsdelegation,
regionstyrelsens personaldelegation
Diarienummer: RJL 2019/93, 87, 86
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner reglementen för arbetsutskott,
personaldelegation samt upphandlingsdelegation.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har inför ny mandatperiod att fatta beslut om
ovan rubricerade reglementen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Tjänsteskrivelse 2019-01-11
 Reglementen för arbetsutskott, personal delegation samt
upphandlingsdelegation
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens personaldelegation
Regionstyrelsens upphandlingsdelegation

§31

Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer: RJL 2019/ 239
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§32

Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer: RJL 2019/240
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

Sign

PROTOKOLL

28(28)

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid:

§33

2019-01-29 kl.09.00-16.15

Aktuell information




§34

Regiondirektören informerar om pågående och aktuella
händelser; läkarutbildning, bästa sjukhus, hälso- och
sjukvårdsbarometern, vattenläcka i Eksjö,
jämställdhetsforum i Jönköping 2020.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om övergång
från ROS till Cosmic BOS.
Ekonomidirektören redogör för månadsrapport för helåret
2018.

Övrigt ärende
Övrigt ärende initierat av Malin Wengholm(M) har hanterats
under § 3.

§35

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl. 16.15

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Thomas Bäuml (M)

Rune Backlund (C)

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