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Diarienummer

Regionstyrelsen §§88-114
Tid:

2019-06-11 11:00-15:35

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Beslutande:
Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M) 2:e v ordf
Håkan Sandgren (S), ersätter 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:
Carina Stende (S), §§88-101
Nena Stamenkovic (S)
Emelie Walfridsson (C),§88-98
Anders Gustafsson, (SD)
Mari Lindahl (L)
Kim Strand (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Dan Sylvebo (M)
Övriga:
Jane Ydman, t f regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Micael Edblom, sjukvårdsdirektör, §102
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör, §§98114
Siw Kullberg, kanslidirektör
Oskar Löfgren, verksamhetschef Röntgen, §91
Manne Andersson, överläkare, kirurgisk vård, §91
Tomas Calmviken, fastighetschef, §101
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Upprop
Upprop förrättas samtliga närvarande ledamöter och ersättare
redovisas.

§89

Val av protokollsjusterare
Regionstyrelsen väljer Rachel De Basso (S) och
Thomas Bäuml (M) att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.

§90

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med tillägg av
övrig fråga från Malin Wengholm avseende RUS-arbetet.
Ordförande informerar om att detta ges under aktuell information.
Samuel Godrén önskar även ställa en övrig fråga, att besvaras vid
kommande sammanträde i regionstyrelsen, avseende obetalda
patientavgifter.

§91

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
Noteras och läggs till handlingarna.

§92

Ombyggnation av tre labb för hybrid-,
angiografi- och interventionsundersökningar
Diarienummer: RJL 2019/1305
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna inköp av röntgenutrustning till tre labb vid
Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning,
inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt
49 600 000 kronor.
 Godkänna tillhörande ombyggnation till en maximal
kostnad på 87 600 000 kronor.
 Att framtida investeringar i lokaler/utrustning prövas ur
regionperspektiv
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Sammanfattning
Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och
interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset
Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17.
Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar
väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket
medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation.
Beslutsunderlag
 Information vid dagens sammanträde
 Protokollsutdrag nämnd FS 2019-06-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17
 Ritning
Yrkande/förslag vid dagens sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§93

Information från delegationerna
Information från personaldelegationen ges av dess ordförande
Rachel De Basso.
Information från upphandlingsdelegationen ges av dess
ordförande Jimmy Ekström.

§94

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

§95

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

§96

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för lunch kl 12:00.
Sammanträdet återupptas kl 13:00.
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Delårsrapport per april 2019 Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2019/178
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna delårsrapport per april 2019.
Regionstyrelsen
 Bifaller yrkande avseende uppdrag till
regionledningskontoret samt till kommande sammanträde
information om uppdrag och organisation för regional
utvecklingsavdelning.
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
april samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Information och genomgång vid dagens sammanträde
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
 Delårsrapport april 2019
Yrkande/förslag vid sammanträde
I samband med information ges uppdrag till
regionledningskontoret att se över hur man fullgör
regionstyrelsens uppsiktsplikt och återkoppla detta till styrelsen
vid kommande sammanträde.
Thomas Bäuml (M) föreslår att man till kommande
styrelsesammanträde får en presentation av regional utvecklings
uppdrag och organisation.
Beslutsgång
Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag till Delårsrapport:1,
2019 samt bifaller även uppdrag till regionledningskontoret samt
förslag från Thomas Bäuml.
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Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret – kansli, regiondirektör
§98

Aktuellinformation
Kommunikationsdirektör informerar om följande:
 Situationen på SMOT – utredning och åtgärder kring
kränkande särbehandling
 Krisledning med anledning av händelse i Östergötland –
sprängning i bostadsområde samt incident på Asecs
köpcentrum.
Yrkande förslag vid sammanträde
Marcus Eskdahl (S) föreslår att regionstyrelsen vid kommande
sammanträde erhåller mer information om situationen på SMOT.
Beslutsgång och beslut
Regionstyrelsen bifaller Marcus Eskdahls förslag om information.

§99

RUS-processen
Information av ordföranden avseende RUS-processen.
Tidigare förslag om extra sammanträde för fullmäktige den
28 augusti ställs in. RUS:en behandlas vid ordinarie sammanträde
för regionfullmäktige i oktober.

§100

Årsredovisning 2018 – Samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2019/303
Inför behandling anger Håkan Sandgren jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet
2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet
3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet
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Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings
län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar
och revisionsberättelser för år 2018 (bilagor). Frågan om
ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande
revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2018.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2018 för de tre
samordningsförbunden i länet
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§101

Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer
Diarienummer: RJL 2019/251
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna förslaget, som en del i hållbarhetsprogrammet
2017-2020, en satsning på laddinfrastruktur och
laddstationer till en maximal kostnad på 22 700 000
kronor.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i
hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter
(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov,
Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna
är verksamhet, personal och patienter.
Ärendet har remitterats från regionstyrelsens arbetsutskott till
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att inhämta
synpunkter.
Sign
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag TIM-nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny
utredning med följande motivering: Moderaterna yrkar på att
ärendet återremitteras då beloppet vida överstiger
marknadspriset för åtgärden. Moderaterna yrkar på en
återremiss för att se över kostnadskalkylen i syfte att minska
investeringsbeloppet.
Håkan Nyborg-Karlsson (SD) och Mikael Ekvall (V) yrkar bifall
till Malin Wengholms förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Malin Wengholms förslag, beslutar
regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§102

Granskning av kompetensförsörjning inom
psykiatrin
Diarienummer: RJL 2018/3132
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av
kompetensförsörjning inom psykiatrin.
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Revisorernas bedömning är att regionstyrelsens arbete med
kompetensförsörjningen till övervägande del är ändamålsenligt.
Beslutsunderlag
 Anteckning från personaldelegationen 2019-05-29
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-23
 Missiv från regionrevisionen 2018-11-20
 Granskningsrapport från PWC november 2018
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige
§103

Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg
Diarienummer: RJL 2019/1253
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut
till restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor.
Regionstyrelsen
 Bifaller ordförandes förslag om uppdrag till
budgetberedningen enligt nedan.
Sammanfattning
Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade
restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen
är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa
fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon
behöver bytas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd TIM 2019-06-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde
Ordföranden föreslår att budgetberedningen erhåller ett uppdrag
enligt följande:
Sign
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I beslutad budget för 2019 anges i planeringsförutsättningarna:
”Skulle investeringsbehovet överstiga nivån något år krävs
särskilt beslut om hur den överskjutande delen ska finansieras.”
För Länstrafikens verksamhet har ett antal större investeringar
beslutats och fler är under planering. Då investeringsutrymmet är
begränsat inom ramen för egenfinansiering och utrymmet heller
inte förändrades när Länstrafiken införlivades i Region
Jönköpings län ges budgetberedningen i uppdrag att i arbetet
med budget 2020 samt flerårsplan 2021-2022 överväga om större
investeringar inom länstrafiken ska kunna hanteras utanför målet
om egenfinansiering.
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt
uppdrag till budgetberedningen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§104

Biljettsortiment och betalsätt i nytt
biljettsystem inom kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2019/1249
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna nytt biljettsortiment inklusive
återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid
resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den
allmänna kollektivtrafiken
2. Att återbäringsperioden ändras till 10 dagar från aktuellt
köp eller från och med första köpet efter
återbäringsgränsen uppnåtts.
Reservation
Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning
Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans
med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges
möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och
betalsätt.
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De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en
helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om
nytt biljettsortiment och betalsätt.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM-nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-05-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Bilaga, priser nya bilettyper
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet
återremitteras till presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö för genomförande av en bredare beredning med
synpunktsinhämtning. Samuel Godrén, SD, yrkar bifall till Mikael
Ekvalls yrkande på återremiss.
Följande motivering till återremissen är:
Förslaget om att slopa kontantbetalning i kollektivtrafikens nya
betalningssystem är en fråga som berör väldigt många
människor.
En grupp som drabbas särskilt hårt är äldre, det är en av
anledningarna till att olika pensionärsorganisationer driver
frågan om att bevara kontanter som ett funktionellt och
tillgängligt betalningsmedel. Funktionsrätt i Sverige driver också
frågan om att behålla kontantbetalning som ett alternativ. I
beredningen av ärendet har inte pensionärsorganisationerna
tillfrågats om att bidra med synpunkter och frågan har heller inte
lyfts i Länspensionärsrådet. Funktionsrätt har inte heller haft
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Sveriges riksbank skrev den 29 april 2019 ett pressmeddelande
riktat till riksdagen där man efterlyser en kommitté som skall få i
uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel
och centralbankpengarnas roll i en digitaliserad ekonomi.
Kommittén skall också se över statens och det offentligas roll och
ansvar på betalningsmarknaden. Det finns all anleding att följa
utvecklingen kring en sådan kommittés arbete. Enligt Riksbanken
är huvudregeln att kontanter är lagliga betalningsmedel och
därmed ska accepteras vid betalning.
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Syftet med återremissen är att ge möjlighet för
intresseorganisationer och andra berörda parter att inkomma
med synpunkter i ärendet och att de delges möjlighet att aktivt
påverka förslagets innehåll. Det handlar bland annat om
pensionärsorganisationerna, Funktionsrätt, Länspensionärsrådet
och Länsrådet för funktionsnedsättningar.
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Mikael Ekvalls förslag, beslutar styrelsen att
ärendet ska avgöras idag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§105

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
2019
Diarienummer: RJL 2019/1267
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Finansiering av uppgradering MetaVision från
version 5 till 6
Diarienummer: RJL 2019/1083
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner finansiering av uppgraderingsprojekt
MetaVision 6 ur regionstyrelsens oförutsedda anslag med
sammantaget 8,8 miljoner kronor.
Sammanfattning
Vid de tre operations- och intensivvårdsklinikerna (OP/IVA)
används idag ett IT-system, MetaVision 5.4. Nuvarande version
bygger på gammal teknik som inte längre finns support för.
Systemet ska nu uppgraderas och de engångskostnader som
uppgraderingen innebär behöver finansieras.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-05-22
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-14
Beslutet skickas till
Regionsledningskontor – ekonomi
Verksamhetsområde Kirurgisk vård

§107

Revisioner av Itino-tåg
Diarienummer: RJL 2019/1155
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner beslut om revisioner av Itino-tåg till en
maximal kostnad på 9 300 000 kronor.
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Sammanfattning
Revision av nio Itino-tåg ska genomföras enligt plan.
Tågrevisioner är omfattande renoveringar där bland annat
säkerhetsrelaterade funktioner återställs till nyskick och måste
utföras för att fordonen inte ska beläggas med körförbud.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd TIM 2019-06-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Yrkande/förslag vid sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Länstrafiken
§108

Hyresavtal – Norrahammars vårdcentral och
folktandvård
Diarienummer: RJL 2019/995
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och
Hemsö Vårdfastigheter AB att gälla från och med 202006-01.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr lokaler för vårdcentral och
folktandvård i Norrahammar. Hyresavtalet har omförhandlats med
lägre kostnad och bättre villkor som resultat.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
 Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Hemsö
Vårdfastigheter AB.
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Yrkande/förslag vid sammanträde
Malin Wengholm yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionfastigheter
§109

Tillägg till hyresavtal – Gnosjö vårdcentral
Diarienummer: RJL 2019/1370
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner tilläggsavtal till hyresavtal mellan Region
Jönköpings län och Fastighets AB Järnbäraren att gälla
från 2019-07-01.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr lokaler för vårdcentral i Gnosjö. Efter
konvertering av uppvärmningssystem har hyran justerats eftersom
kostnaden för uppvärmning sjunker.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
 Hyresavtal samt tilläggsavtal rörande Gnosjö vårdcentral.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionfastigheter

§110

Delårsrapporter per april 2019 från
verksamhetsområdena
Diarienummer: RJL 2019/178
Beslut
Regionstyrelsen
 Lägger dessa till handlingarna
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Sammanfattning
Efter april månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat
en delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat
till grund för den samlade delårsrapporten efter april som
regionstyrelsen lämnar till regionfullmäktige. Den eller de
rapporter som avser verksamhetsområden inom styrelsens/
nämndens ansvarsområde överlämnas som information.
Delårsrapporten avseenderegionledningskontoret/
verksamhetsnära funktion delges även nämnderna.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, regiondirektör
§111

Granskning av Region Jönköpings läns
efterlevnad av dataskyddsförordningen –
yttrande
Diarienummer: RJL 2019/724
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
Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Revisorerna bedömer att Region Jönköpings län delvis har
vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen
enligt GDPR uppfylls.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-07
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen
daterat 2019-03-01
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige
Sign
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Granskning av riktade statsbidrag - yttrande
Diarienummer: RJL 2018/3297
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning över om Region
Jönköpings län använder de riktade statsbidragen på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-05-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30
 Missiv och granskningsrapport från regionrevisionen
daterat 2018-12-11
Yrkande/förslag vid sammanträde
Håkan Nyborg-Karlsson (SD) yrkar på att regionstyrelsen beslutar
att utreda och inrätta en rutin hur de riktade statsbidragens resultat
och effekter påverkat regionens egna mål och prioriteringar.
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och
avslag till Håkan Nyborg-Karlssons yrkande.
Beslutsgång
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag och
avslår yrkande från Håkan Nyborg-Karlsson.
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Regionfullmäktige
Sign

PROTOKOLL

17(17)

Regionstyrelsen §§88-114
Tid:

§113

2019-06-11 11:00-15:35

Övrig fråga
Samuel Godrén (SD) redovisar sin fråga avseende obetalda
patientavgifter som kommer att besvaras vid kommande
sammanträde.

§114

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:35 med att önska
samtliga ledamöter en trevlig sommar!

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk (KD)
Ordförande

Rachel De Basso (S)

Thomas Bäuml (M)

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