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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00-16.10  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Maria Frisk (KD) ordf 

Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf, §§182-196 
Malin Wengholm (M) 2:e v ordf, deltar via länk 
Rune Backlund (C), §§182-196 
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) 
Håkan Sandgren (S), §§ 197-205 ersätter Marcus Eskdahl (S), 
Mikael Ekvall (V), deltar via länk 
Pernilla Mårtensson (KD), §§ 197-205, ersätter Rune Backlund (C) 

Ersättare Håkan Sandgren (S), §§ 182-197 
Pernilla Mårtensson (KD), §§ 182-197 
Anders Gustafsson (SD) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Emelie Wahlfridsson (C) 
Sara Wallby (BA) 
Nena Stamenkovic (S) 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Siv Kullberg, kanslidirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Marie Berghem, ekonomidirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Mikael Bärlin, informationssäkerhetschef, §§ 187-188 
Johan Cederlund, jurist, §§ 187-188 
Tomas Calmviken, fastighetschef, §§ 191-192 
Ola Lundmark, verksamhetschef § 190 
Thomas Werthén, regionrevisionen, § 186 
Göte Wahlström, regionrevisionen, § 186 
Marianne Eriksson, regionrevisionen, § 186 
Mia Suntila, regionrevisionen, § 186 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00-16.10  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Jimmy Ekström 
 
 
 

 Håkan Karlsson Nyborg  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 182  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 183  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Jimmy Ekström (L) 
och Håkan Karlsson Nyborg (SD).  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 184  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av 
följande frågor:  
 

 Från Mikael Ekvall (V): Vänsterpartiet önskar få en dragning om 
arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy i enlighet med 
regionfullmäktiges beslut.  

 
 Från Malin Wengholm (M): Byte av system från RoS till BoS.  

 
 Från Thomas Bäulm (M): Status i arbetet med 

”Tillsammansmodellen” 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 185  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.   

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 186  
 
Överläggningar med revisionen  
Överläggningar med Regionrevisionen i enlighet med särskild agenda och 
mötesanteckningar.  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 187  
 
Från årshjulet - Informationssäkerhet  
Information av informationssäkerhetschef Mikael Bärlin. Se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 188  
 
Från årshjulet - Personuppgiftsfrågor  
Information av Region Jönköpings läns dataskyddsombud, Johan 
Cederlund. Se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1

10



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 189  
 
Aktuell information 
Regiondirektör informerar om följande:  

 Presentation t f regional utvecklingsdirektör.  
Information om planerad rekryteringsprocess. 

 
Hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om följande: 

 Aktuellt status Covid-19 
 Fråga från Malin Wengholm (M) avseende införande av BoS -  

besvaras 
 Fråga från Thomas Bäuml (M) avseende status för 

”Tillsammansmodellen” besvaras  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 190  
 
Lokaler för djurvårdsutbildning, Tenhults 
naturbruksgymnasium 
Diarienummer: RJL 2020/1948 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning på 
Tenhults naturbruksgymnasium till en maximal kostnad på 
25 300 000 kronor. 

Reservationer 
Håkan Karlsson Nyborg och Samuel Godrén, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Malin Wengholm och Thomas Bäuml, båda Moderaterna reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Byggnation av nya lokaler för djurvårdsutbildning är en strategisk 
investering för att möta elevkullarnas storlek och efterfrågan på rätt 
kompetens till arbetsmarknadens behov. Dagens djurvårdslokaler är byggda 
för ett elevantal som är betydligt lägre än det som finns idag och som ser ut 
att bestå även kommande år. 

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde av verksamhetschef/rektor 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med 
följande motivering: Att en utredning genomförs om den ekonomiska ramen 
är rimlig då 44 400 kr kvm är ett högt kvadratmeterpris. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Malin Wengholm (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: Moderaterna yrkar på återremiss av ärendet ”Lokaler för 
djurvårdsutbildning, Tenhults naturbruksgymnasium” med anledning av att 
hänsyn taget till förändrat elevunderlag ej framgår av beslutsunderlaget 
samt avsaknad av uppdaterad avstämning med länets kommuner avseende 
nytillkommande kostnader för kommunerna avseende ökad hyra och ökade 
driftkostnader. 
 
Marcus Eskdahl (S), Rune Backlund (C), Per Svenberg (S), 
Mattias Ingeson (KD) samt Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till föreliggande 
förslag och avslag på Moderaterna och Sverigedemokraternas 
återremissyrkande.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga beslutar regionstyrelsen att ärendet ska avgöras idag 
och avslår återremissyrkande. 
  
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 191  
 
Genomförande av delar av trafikplan på Länssjukhuset 
Ryhov 
Diarienummer: RJL 2020/2073 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna investering för åtgärder för förbättrad trafikmiljö på 
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på 70 900 000 kronor. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Investeringen är en del av trafikplan Ryhov och syftar till en förbättrad 
trafikmiljö på Länssjukhuset Ryhov. Åtgärderna avser förbättrad möjlighet 
att röra sig till och från samt inom området med cykel eller till fots genom 
nya och förbättrade gång- och cykelvägar och säkrare passager över bil- och 
bussgator. En ny busskörväg längs Psykiatrivägen med nya hållplatser samt 
anpassning av befintliga hållplatser på Sjukhusgatan till de nya bussarna. 
Anpassning av huvudentrén för att möjliggöra för de nya längre bussarna att 
angöra sjukhusets huvudentré och en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag 
inom entréområdet. 

Beslutsunderlag 
 Information vid dagens sammanträde av fastighetschef 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24. 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder cykling 

(Bilaga 1). 
 Bild över yttre miljö Länssjukhuset Ryhov – åtgärder kollektivtrafik 

(Bilaga 2). 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm (M) meddelar att Moderaterna ej deltar i handläggning 
och beslut.  
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande 
lydande: Sverigedemokraterna yrkar att åtgärderna i trafikmiljön även 
borde innefatta utbyggnad av fler parkeringsplatser. Det saknas åtgärder 
som förbättrar tillgängligheten för patienter och personal med bil. 
Vi föreslår att man bygger ut en bilparkering med ca 250 platser vid entré 7 
på östra sidan av sjukhuskomplexet som en del i åtgärdsprogrammet.   
 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Sverigedemokraternas yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag och 
avslår Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 192  
 
Elkraftsförsörjning Värnamo sjukhus 
Diarienummer: RJL 2020/1947 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna investering för elkraftsförsörjning på Värnamo sjukhus 
till en sammanlagd kostnad på maximalt 68 600 000 kronor. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning  
Vid Värnamo sjukhus gjordes 1999 ombyggnad av nuvarande 
reservkraftsystem och mottagningsstation i Hus 05. En riskbedömning med 
tillhörande förslag har gjorts under slutet av 2018. Genomgången innehåller 
en tillhörande åtgärdsplan avseende yttre försörjning, mottagningsstation, 
distribution och transformatorstationer för förbättrad person- och 
driftsäkerhet. 

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-16 
 Förstudie kraftförsörjningsanläggning daterad 2018-12-14 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till eget tilläggsyrkande lydande:  
Sverigedemokraterna föreslår att utreda nödvändigheten av att demontera 
krafttransformatorerna 2 och 9. 
 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Sverigedemokraternas yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag och avslår 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 193  
 
Delårsrapporter 2020 
Diarienummer: RJL 2020/85 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna delårsrapport per augusti 2020 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för 
regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som 
ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt ekonomisk 
helårsprognos 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-30 
 Delårsrapport augusti 2020 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden meddelar att koalitionen till protokoll vill ha antecknat 
följande: I delårsrapporten per augusti 2020 finns systemmätetal med ej 
uppnådd måluppfyllelse. Enligt direktiv i budget till nämnder och styrelse 
ska då beskrivas vilka åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i syfte 
att nå förbättrad måluppfyllelse.  
Regionstyrelsen noterar att det för de regiongemensamma systemmätetalen 
finns en koppling till Coronapandemin och den verksamhetsomställning som 
den medfört våren och sommaren 2020. Regionstyrelsen har tagit del av 
verksamhetsområdenas delårsrapporter per augusti och ser i nuläget inga 
skäl att lägga till ytterligare krav på åtgärder. 
  
 
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till att delårsrapporten godkänns med 
följande anteckning: Vi uppfattar att planen för att ta igen uppskjuten vård 
har målsättningen att detta ska vara gjort inom ett år.  
 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till att delårsrapporten godkänns, med 
instämmande av Marcus Eskdahl (S),  
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen godkänner delårsrapporten samt 
protokollsanteckningar från koalitionen och Moderaterna.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 194  
 
Skattesats 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa en skattesats om 11,76 kronor för 2021. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen föreslå skattesats före oktober 
månads utgång. Beslut om skattesats följer i vanliga fall budgetbeslutet men 
eftersom budgetarbetet skjutits fram en månad med anledning av 
Coronapandemin behöver skattesatsen hanteras i separat ärende.  
 
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,76 kronor.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterat 2020-09-22 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande 
av Rune Backlund (C), Mattias Ingeson (KD), Per Svenberg (S), Jimmy 
Ekström (L) samt Mikael Ekvall (V).  
 
Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag enligt 
följande: Sverigedemokraterna föreslår att regionfullmäktige för 2021 
fastställer skattesatsen till 11,46 kronor vilket motsvarar 30 öre i sänkt 
skatt. 1 januari 2014 höjdes regionskatten med 40 öre. Ett av skälen var att 
regionen förlorare motsvarande 350 milj. kr i dåvarande 
utjämningssystemet. I det nya utjämningssystemet blir däremot regionen 
vinnare med 260 milj. kr vid fullt införande. I konsekvensens namn bör 
därför skattesatsen nu justeras nedåt. 30 öres skattesänkning motsvarar ca 
230 mnkr. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot 
Sverigedemokraternas yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i 
enlighet med föreliggande förslag och avslår Sverigedemokraternas 
yrkande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
2
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 195  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att 

 Motionen avslås. 

Reservationer 
Samuel Godrén och Håkan Karlsson Nyborg, båda Sverigedemokraterna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri 
kollektivtrafik under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har berett och behandlat 
motionen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2020-09-15 
 Motionssvar 2020-09-01  
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till avslag mot 
Sverigedemokraternas förslag om bifall. Finner att regionstyrelsen avslår 
motionen.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2
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Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 196  
 
Pausbodar till stadstrafiken i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2020/1265 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner byggnation av fem pausbodar till en maximal kostnad på 
4 486 000 kronor. Tillägg från TIM om hyreskontrakt? 

Sammanfattning  
Jönköpings Länstrafik (JLT) upphandlar stadsbusstrafiken i Jönköping. Idag 
finns det endast enklare lösningar för busschaufförer vid deras raster. För att 
förbättra arbetsmiljön och i förlängningen öka attraktiviteten för yrket samt 
främja rekrytering föreslås att fem nya pausbodar byggs vid viktiga 
knutpunkter.  
Regionstyrelsen föreslås godkänna byggnation av fem pausbodar till en 
maximal kostnad på 4 486 000 kronor. Regionstyrelsens arbetsutskott har 
översänt ärendet till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att 
inhämta synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag TIM presidium 2020-09-01 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29.  
 Kopia på avtal om arrende samt karta. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Jönköpings Länstrafik  
Verksamhetsstöd och service  
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 197  
 
Månadsrapport 
Information av ekonomidirektör.  

Beslutsgång 
Regionstyrelsen godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 198  
 
Anmälan av informationshandlingar 2020 
Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2020/181 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 199  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2020 Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2020/182 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 200  
 
Försäljning av Skansen 5, Nässjö 
Diarienummer: RJL 2020/2069 

Beslut  
Regionstyrelsen   

 Godkänner försäljning av del fastigheten Nässjö Skansen 5 för en 
köpeskilling om 875 000 kronor till Nässjö kommun. 

Sammanfattning  
Nässjö kommun vill köpa en obebyggd del av fastigheten Nässjö Skansen 5 
där Nässjö vårdcentrum är beläget. Regionfastigheter bedömning är att 
Region Jönköpings län inte under överskådlig tid har användning av 
marken, ca 7 000 kvm, för egen byggnation.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22 
 Förslag till köpekontrakt mellan Region Jönköpings län och Nässjö 

kommun 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  
Regionledningskontoret – ekonomi 
Nässjö kommun  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 201  
 
Remiss - Reglering av undersköterskeyrket – 
kompetenskrav och övergångsbestämmelser 
Diarienummer: RJL 2020/1447 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande yttrande till Socialdepartementet avseende 
ovan rubricerade remiss.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag, Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag personaldelegationen 2020-10-13 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-08-12 
 Yttrande – förslag 2020-08-17 
 Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
 Remiss från Socialdepartementet  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet  
Regionledningskontoret – HR  

Beslutets antal sidor 
1

29



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 202  
 
Remiss - Högre växel i minoritetspolitiken, Stärkt 
samordning och uppföljning, SOU 2020:27 
Diarienummer: RJL 2020/1600 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra 
sig över ovanstående rubricerade remiss. Region Jönköpings län är sedan 
årsskiftet 2017-2018 finskt förvaltningsområde och ser att de åtgärder som 
utredningen föreslår är viktiga och nödvändiga för att utveckla 
minoritetspolitiken. Region Jönköpings län har tagit del och instämmer i 
yttrandet från Sveriges Kommuner och Regioner – SKR.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse 2020-09-18 
 Remiss: Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och 

uppföljning – SOU 2020:27 
 Yttrande från Sveriges Kommuner och Regioner – SKR 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet  
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 203  
 
Mottagande av kvalitetsregister från Region 
Östergötland 
Diarienummer: RJL 2020/2055 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner övertagandet som ny centralt personuppgiftsansvarig – 
CPUA för följande kvalitetsregister från Region Östergötland: 
Svenska Barnreumaregistret, Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ), 
Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ), Elevhälsans medicinska 
insatser (EMQ) Nationellt kvalitetsregister för habilitering (HabQ) 
(nedläggning beslutad mars 2020 RS 2020-174), Nationella 
kvalitetsregistret för Medfödda Metabola Sjukdomar (RMMS), 
Svenska barnnjurregistret, Nationellt register för inflammatorisk 
tarmsjukdom (SWIBREG) 
 

 Ge regiondirektören i uppdrag att hantera beslutet om övertagande i 
enlighet med de riktlinjer och krav som upprättats.  

Sammanfattning  
Beslut har tagits nationellt om att konsolidera CPUA myndigheter där 
RegionJönköpings län har utsetts vara en sådan myndighet. Region 
Östergötland har vidsammanträde 2020-08-26, se protokollsutdrag, beslutat 
att överlämna följande register till Region Jönköpings län:  

 Svenska Barnreumaregistret  
 Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)  
 Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ) 
 Elevhälsans medicinska insatser (EMQ) 
 Nationellt kvalitetsregister för habilitering (HabQ) (nedläggning 

beslutad mars 2020 RS 2020-174) 
 Nationella kvalitetsregistret för Medfödda Metabola Sjukdomar 

(RMMS) 
 Svenska barnnjurregistret  
 Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom (SWIBREG) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-10-06 
 Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
 Kvalitetsregister och registercentrum organisation – riktlinjer och 

krav, dnr: RJL 2020/1269 
 Protokollsutdrag/beslut från regionstyrelsen, Region Östergötland  

2020-08-26  

Beslutet skickas till 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag. 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 204  
 
Delårsrapporter från verksamhetsområden inom RS 
ansvarsområde 
Diarienummer: RJL 2020/85 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Noterar och godkänner regiondirektörens återkoppling enligt nedan 
avseende delårsrapporter från verksamhetsområden inom 
regionstyrelsens ansvarsområden och lägger dessa till handlingarna. 

Sammanfattning  
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en 
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för 
den samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till 
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden 
inom styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas för information. 
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion 
delges även nämnderna. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen godkänner och noterar 
informationen.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 182-205 

Tid: 2020-10-20 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 205  
 
Övriga frågor 
Följande frågor har ställts och besvarats vid dagens sammanträde: 
 

 Från Mikael Ekvall (V): Vänsterpartiet önskar få en dragning om 
arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy i enlighet med 
regionfullmäktiges beslut.  

 
 Från Malin Wengholm (M): Byte av system från RoS till BoS.  

 
 Från Thomas Bäulm (M): Status i arbetet med 

”Tillsammansmodellen” 
 
Fråga vid regionstyrelsens sammanträde 2020-09-22 från Malin Wengholm 
besvaras även idag – lydande:  
Vid mötet med presidium - Nämnd för folkhälsa och sjukvård den 11 augusti 
2020 kom ersättningsfrågan angående medarbetarnas flyttade semestrar 
upp på agendan. Nämndens ordförande Rachel de Basso delgav då mötet 
att ersättningsfrågor hör till regionstyrelsens ansvarsområde. 
 
Moderaterna ställer därför frågan till regionstyrelsen: 

 Hur skall medarbetarna kompenseras för sina flyttade 
semesterveckor? 

Beslutets antal sidor 
1

34
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