PROTOKOLL
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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50

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:
Håkan Sandgren (S)
Emilie Walfridson (C)
Erik Hugander (MP)
Carl-Johan Lundberg (M)
Dan Sylvebo (M)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör §§36-58
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Tina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Joakim Silva, HR-direktör § 57
Caroline Cherfan, beredskapschef § 56

§36

Upprop
Upprop förrättas.

§37

Val av protokollsjusterare
Regionstyrelsen väljer Martin Nedergaard-Hansen (BA) och
Samuel Godrén (SD) att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
Sign
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§38

2019-03-05, kl.11.00-15:50

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag men där
ärende 7 utgår från dagens sammanträde.
Tillägg i agendan av:
 Valärende, avser val av ledamöter till referensgrupp för
framtagande av program för Hållbar utveckling 20212025 samt,
 Fråga från Mikael Ekvall avseende upplägg av
regionstyrelsens agenda

§39

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
Protokollet läggs till handlingarna.

§40

Motion – Lärcaféer som integrerad del av
vården
Diarienummer: RJL 2018/1607
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bifalla första och andra att-satsen.
2. Anse tredje att-satsen besvarad.
Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och
Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen
Lärcaféer som integrerad del av vården:
1. Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet
återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade
diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en
integrerad del av vården.
2. Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre
sjukvårdsområden för att initiera och samordna
verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper.
3. Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna
inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk
sjukdom och deras anhöriga.
Nämnd för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS 2019-01-22
 Motionssvar daterat 2019-01-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
 Motionsunderlag daterat 2018-12-17
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Motionsunderlag daterat 2018-11-12
 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19
 Motion Lärcaféer som integrerad del av vården
2018-06-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting (MP) och Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§41

Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Vänsterpartiet genom Mikael Ekvall föreslår i motionen
Parlamentariska nämndens framtid att:



Organisationen med en parlamentarisk nämnd utvärderas.
Ett alternativ till nuvarande organisationsstruktur tas fram
där parlamentariska nämnden ersätts av en annan funktion,
exempelvis en kommitté och att de uppgifter som handlar
om pensioner, avtal, lagar och regler eventuellt kan övergå
till tjänstemannanivå.
Sign
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Eventuella utgiftsminskningar som kan uppstå vid
händelse av att nämnden upphör tillfaller den ordinarie
regionverksamheten i det reguljära budgetarbetet.

Parlamentariska nämnden har lämnat ett yttrande på motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Motionssvar daterat 2019-02-12
 Yttrande från parlamentariska nämnden daterat
2018-12-03
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-11-13
 Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Mikael Ekvalls yrkande och finner att regionstyrelsen bifaller
föreliggande förslag att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§42

Remiss – En arvsfond i takt med tiden – En
översyn av regelverket kring Allmänna
arvsfonden
Diarienummer: RJL 2018/3251
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerat förslag om En arvsfond i takt med tiden - En översyn
av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Missiv daterat 2019-02-12
 Förslag till yttrande daterat 2019-03-05
 Missiv och remiss daterat 2018-12-07
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Nyborg-Karlsson och Samuel Godrén, båda SD, yrkar att
Region Jönköpings län ska avstå från att yttra sig över remissen
och får göra följande protokollsanteckning: Sverigedemokraterna
anser att delar av Allmänna arvsfonden har alltför stora brister
som det ser ut idag, dels vilka utbetalningar som beviljas och dels
om hur fonden driver in sina tillgångar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Håkan Nyborg-Karlsson och Samuel Godréns förslag att avstå.
Regionstyrelsen beslutar avge yttrande i enlighet med
föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli
§43

Avtal Region Jönköpings län – RJL Älghunden
4 AB om tjänsteköp
Diarienummer: RJL 2019/65
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner avtal om tjänsteköp mellan Region Jönköpings
län och RJL Älghunden 4 AB.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län kommer genom Verksamhetsstöd och
service att sälja administrativa tjänster till det helägda bolaget
RJL Älghunden 4 AB. Tjänsterna avser byggnation, ekonomisk
fastighetsförvaltning samt redovisning/bokföring.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10
 Avtal Älghunden tjänsteköp
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service
§44

Uppföljning intern kontroll 2018
Diarienummer: RJL 2017/118
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att säkerställa att
föreslagna åtgärder i rapporten genomförs.
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern
kontrollplan som regionstyrelsen beslutat för 2018. Rapporten
redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder
där behov finns.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Missiv daterat 2019-01-09
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi
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Direktiv – Budget 2020 med flerårsplan för
2021-2022
Diarienummer: RJL 2019/169
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2020 och flerårsplan 2021-2022.
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att i direktiv del 2
tydligt precisera hur riktade statsbidrag ska hanteras.
Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2020 och flerårsplan 2021-2022 i
två delar. I del 1 redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt
hur nämndernas budgetförslag ska utformas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar på att ge regionledningskontoret i
uppdrag att i direktiv del 2 tydligt precisera hur riktade statsbidrag
ska hanteras.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi

§46

Hyreskontrakt – Blixten 6 Ö:a Storgatan
Jönköping
Diarienummer: RJL 2017/3429
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tillägg till hyreskontrakt avseende
kontorslokaler på Östra Storgatan 67.
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Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr kontorslokaler i fastigheten Blixten 6,
Östra Storgatan 67 Jönköping. Verksamheten har behov av att
hyra ytterligare yta, förslag till tillägg till befintligt hyresavtal har
tagits fram.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15
 Tillägg utökad yta till hyreskontrakt
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service
§47

Kylceller bårhus
Diarienummer: RJL 2019/238
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner investering i kylceller till bårhus vid
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på
4 000 000 kronor.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut att genomföra om- och
nybyggnad av bårhus på Länssjukhuset Ryhov med
samlokalisering av obduktionsverksamheten. Utöver om- och
nybyggnad behöver befintliga kylceller bytas ut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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Omförhandling hyresavtal familjecentralen
Diarienummer: RJL 2018/1007
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tillägg nr 3 till hyreskontrakt mellan
Fastigheten Vätterbrisen AB och Region Jönköpings län.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr en lokal i Jönköping för familjecentral
Väster. Hyresavtalet har omförhandlats med resultatet att
hyreskostnaden sänks.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
 Tillägg nr 3 till hyreskontrakt 907-406/15983.000.0606
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi

§49

Verksamhetsberättelser 2018
verksamhetsområden
Diarienummer: RJL 2018/232
Beslut
Regionstyrelsens
 Godkänner verksamhetsberättelser för 2018 avseende
verksamhetsområden inom regionsstyrelsens
ansvarsområde.
Sammanfattning
I december 2017 godkände regionstyrelsen verksamhetsplaner
och budget för förvaltningens verksamhetsområden som verkar
inom styrelsens ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för
2018 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11
 Verksamhetsberättelse 2018
Regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
 Verksamhetsberättelse 2018 IT-centrum
 Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsstöd och service
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
§50

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

§51

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

§52

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
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§53

Fördelning av inkomna motioner
Föreliggande motioner fördelas:


Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö



Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen





Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
§54

Information – återkoppling
Ekonomidirektör återkopplar och redovisar fråga avseende
rörpost som ställdes vid regionstyrelsens sammanträde
2019-01-29. Frågan ställd av Mikael Ekvall (V).
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§55
§56
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Ajournering
Regionstyrelsen ajournerar sig för lunch kl 12:00 till 13:00.

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap –
planering för civilt försvar
Information av beredskapschef.

§57

Remiss – Framtidens specialistsjuksköterska
Diarienummer: RJL 2018/3318
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet med tillägg av koalitionens
ändringsyrkanden samt punkt 3 och 8 i Moderaternas
förslag.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerade remiss Framtidens specialistsjuksköterska.
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag på
en mer generell specialistutbildning med undantag inom vissa
områden som redovisas i det yttrande som avges.
Beslutsunderlag
 Förslag till yttrande (2) daterat 2019-03-05
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19
 Missiv daterat 2019-02-04
 Förslag till yttrande (1) daterat 2019-03-05
 Remiss och missiv från Utbildningsdepartementet daterat
2018-12-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till koalitionens
ändringsyrkanden, bilaga 1.
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag,
se bilaga 2.
Mikael Ekvall (V) vill till protokollet göra en
protokollsanteckning.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller koalitionens
ändringsyrkanden i sin helhet.
Regionstyrelsen bifaller att punkt 3 och 8 i Moderaternas yrkande
infogas i yttrandet.
Regionstyrelsen avslår punkt 1-2, 4-7 i Moderaternas yrkande, där
omröstning begärs och genomförs avseende punkt 5 med följande
utfall:
JA=ej infoga, röstar: Håkan Nyborg, Samuel Godrén,
Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen, Sibylla Jämting,
Jimmy Ekström, Per Svenberg, Rachel De Basso, Mattias
Ingesson, Rune Backlund, Marcus Eskdahl och Maria Frisk.
NEJ= infoga, röstar Thomas Bäuml, Mikael Ekvall och Malin
Wengholm.
Mikael Ekvall får göra följande protokollsanteckning:
Det är viktigt att beakta att vårdutbildningarna måste matcha de
behov som finns i vården för att undvika brist på viktig kompetens
vid vårdenheterna.
Vi måste undvika den situation vi har idag där exempelvis bara 2
% av sjuksköterskorna som arbetar med äldrevård har sin
specialistkompetens inom det området. Det är också viktigt att
den statliga styrningen ser till att det inte blir för stora skillnader
i utbildningarna vid de olika lärosätena då det kan vara
förödande för kvalitén. Med anledning av det ställer vi oss
tveksamma till modell C om inte lösningen på dessa problem först
tydliggörs.
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Regionledningskontoret - HR
§58

Aktuell information
Regiondirektör informerar om följande:
 Företagsjouren
 Tobaksavvänjning via nätet
 Minskade kostnader för inhyrd personal
Sign

PROTOKOLL

14(15)

Regionstyrelsen §§ 36-64
Tid:

2019-03-05, kl.11.00-15:50












Fortsatt högt förtroende för vården i vårt län – hälso och
sjukvårdsbarometern
Undersköterskor och tillika uppfinnare
Riktade hälsosamtal förlänger liv
Regionalt tillväxtprogram värnar tillgången på livs- och
drivmedel på landsbygden
Högt självskattad hälsa i länet
Mikrosystemfestival
Sjukhus-imam
Trafikplan Ryhov
IT-central
1177 – Region Jönköpings län, ej direkt berörd av incident
Årsredovisning under arbete

Regiondirektör och regional utvecklingsdirektör informerar om
Smålands Musik och Teater, samt besvarar frågor.
Redovisning av öppna jämförelser av hälso- och
sjukvårdsdirektör.
§59

Återkoppling
Marcus Eskdahl (S) återkopplar fråga från arbetsutskottet kring
medverkan av infrastrukturminister. Meddelar att ministern
kommer på besök den 6 maj och möjlighet ges då till diskussion
mellan ministern och regionstyrelsens presidium.

§60

Utformning av månadsrapportering
Genomgång av ekonomidirektör, v g se bildspel.

§61

Regionstyrelsens delegationsordning
Genomgång av regiondirektör. Ny delegationsordning för
mandatperioden för beslut vid kommande sammanträde i
styrelsen.

§62

Valärende
Beslut
Regionstyrelsen
 Utser Sibylla Jämting (MP) och Kim Strand (V) till den
parlamentariska referensgruppen för framtagande av
program för Hållbar Utveckling 2021-2025.
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Sammanfattning
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö har beslutat om att
regionstyrelsen ska ges möjlighet att nominera ytterligare två
kvinnliga representanter till referensgruppen för framtagande av
program för hållbar utveckling 2021-2025. Detta för att
säkerställa ett jämställt arbete.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd TIM 2019-02-26
Beslutet skickas till
Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö
Regionledningskontoret – kansli
§63

Övriga frågor
Fråga från Mikael Ekvall (V) avseende upplägg av
regionstyrelsens agenda och de förändringar som gjorts inför detta
sammanträde. Diskussion.

§64

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl. 16.15

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk
Ordförande

Martin NedergaardHansen (BA)

Samuel Godrén (SD)

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