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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00-14:10  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande 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), §§ 165-178  
Pontus Lundgren (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Håkan Sandgren (S), ersätter Maria Frisk (KD) 
Mikael Ekvall (V), deltar via länk 
Pernilla Mårtensson (KD), §§ 179-181, ersätter Marin Nedergaard-
Hansen (BA) 

Ersättare Pernilla Mårtensson (KD), §§ 165-178 
Carina Stende (S)  
Anders Gustafsson (SD) 
Dan Sylvebo (M) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Mari Lindahl (L) 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Siv Kullberg, kanslidirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Marie Berghem, ekonomidirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör 
Staffan Hägg, verksamhetschef Futurum § 169 
Maria Brander, sektionschef regional utveckling § 170 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00-14:10  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Marcus Eskdahl 
 
 
 

 Per Svenberg 
 
 
 

 Samuel Godrén  
 

 
Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 165  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.   

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 166  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Per Svenberg (S) 
och Samuel Godrén (SD). 
 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 167  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av § 170 
avseende information – internationella frågor.  
 
Malin Wengholm vill även till dagordningen ställa en övrig fråga 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? 
 
Ordföranden meddelar att frågan anmäls idag och kommer att besvaras på 
kommande styrelsesammanträde.  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 168  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 169  
 
Information om forskning 
Information ges av verksamhetschef Staffan Hägg, Futurum.  
Se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 170  
 
Information internationella frågor 
Information av Maria Brander, sektionschef regional utveckling. Se 
bildspel. 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 171  
 
Anmälan av informationshandlingar 2020 
Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2020/181 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 172  
 
Anmälan av delegationsbeslut 2020 Regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2020/182 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1

11



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 173  
 
Kapitalförvaltningsrapport per andra kvartalet 
Diarienummer: RJL 2020/75 
 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 174  
 
Situationen inom intensivvården- från FS 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Noterar och godkänner redovisning från regiondirektör och HR-
direktör avseende hantering av fråga om arbetsmiljö samt hur 
formerna för central samverkan kan förbättras och utvecklas. 
Rapportering sker till personaldelegationen under hösten. 

Sammanfattning  
Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård ger information och 
återkoppling från sammanträde i nämnd för folkhälsa och sjukvård, där 
verksamhetsföreträdare från OP/IVA gett information avseende situationen 
inom intensivvården, se protokollsutdrag från FS-nämnden.  
Frågor som lyfts berör arbetsmiljö och formerna för central samverkan.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2020-09-09 
 Protokollsutdrag från nämnden för folkhälsa och sjukvård 2020-08-21 

Beslutet skickas till 
Personaldelegationen 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 175  
 
Aktuell information 
Regiondirektör informerar om följande:  

 Återgång till ordinarie ledningsstruktur för verksamheten.  
 Anpassat upplägg av 25-års gåvan till medarbetare med anledning av 

pandemin 
 Förhållningssätt till tillfälligt arbete i hemmet 
 Återkoppling budgetberedning, avsnitt avseende regional utveckling 

ej klart, tilläggsuppdrag tillkommit 
 Eget ärende om skattesats till nästa styrelse 
 Återkoppling i personalärende – regional utvecklingsdirektör  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 176  
 
Månadsrapport 
Genomgång av ekonomidirektör.  
 
Fråga att besvara till kommande styrelsesammanträde avseende antal 
hyrsjuksköterskor. 
 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 177  
 
Remiss - Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget 
Diarienummer: RJL 2020/596 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande förslag till yttrande med följande tillägg: 
 

Region Jönköpings län ser även att följande aspekter beaktas i det vidare 
arbetet: 

 Staten behöver vara mer närvarande ute i landet. Det gäller såväl 
statliga verk som servicefunktioner i vardagslivet 
såsom försäkringskassa, skattemyndighet, och 
arbetsförmedling. Myndigheter behöver utlokaliseras enligt 
ett mer jämlikt förhållningssätt där kommuner och därmed regioner 
bör ha en större statlig närvaro. Att decentralisera staten som 
institution kommer att öka den demokratiska aspekten och skapa 
bättre förutsättningar för lokal och regional utveckling.  

 Universitet och högskolor är med undantag för filialer nästan 
uteslutande placerade i större orter. Mindre kommuner har under 
lång tid försörjt större kommuner med kompetens. Efter studietiden 
flyttar enbart en mindre andel av studenterna tillbaka till sin 
hemkommun. Mindre kommuner bör kompenseras för att de 
försörjer storstadsregioner och större kommuner med kompetens.  

 För att stimulera kompetensförsörjningen i mindre 
kommuner framhåller Region Jönköpings län det som viktigt 
att systemet med studielån bör ses över. Studenter som väljer att 
flytta tillbaka till sin hemkommun bör premieras och uppmuntras 
ekonomiskt.  

 När beslut och uppdrag ges till landets regioner ska också, de fall det 
påverkar kommunernas utveckling och verksamhet, 
konsekvensanalyser göras före beslut som omfattar helheten.  

 Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en 
kommun eller region. Huruvida Sveriges kommuner även i 
framtiden ska ha kapacitet att klara välfärdsuppdraget är helt 
beroende av i hur hög grad de lyckas stimulera framkomsten av nya 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

och växande företag. Regionen kan konstatera att det här 
perspektivet tyvärr lyser med sin frånvaro i Kommunutredningens 
slutbetänkande.  

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

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 
(SOU 2020:8). Regionledningskontoret har i beredningen av ärendet följt 
Sveriges Kommuner och Regioners arbete med remissen och föreslår att 
Region Jönköpings län ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i deras 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-09 
 Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande 2020-09-02 
 Remiss: Starkare kommuner – med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget – SOU 2020:8 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar att yttrandet kompletteras med följande:  
Om Sveriges kommuner ska klara välfärdsuppdraget är mycket beroende av 
invandringspolitikens och bidragsystemets utformning likaså av nya och 
växande företag. Detta behöver lyftas fram mer i slutbetänkandet.  

 Förslaget att staten tar över skulder från kommuner som frivilligt 
genomför kommunsammanläggningar riskerar att skapa en orättvis 
fördelning för de kommuner som misskött sin ekonomi och dragit på 
sig stora skulder, samtidigt som invånarna i välskötta kommuner 
med låga skulder tvingas betala skulder som uppstått i andra 
kommuner.  

 
Malin Wengholm (M) yrkar att yttrandet kompletteras med följande:   
Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun 
eller region. Huruvida Sveriges kommuner även i framtiden ska ha kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget är helt beroende av i hur hög grad de lyckas 
stimulera framkomsten av nya och växande företag. Regionen kan 
konstatera att det här perspektivet tyvärr lyser med sin frånvaro i 
Kommunutredningens slutbetänkande.  
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Rune Backlund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt Malin 
Wengholms (M) yrkande. I ovanstående yrkande instämmer Mattias 
Ingesson (KD) som även yrkar avslag på Samuel Godréns (SD) yrkande.  

Beslutsgång 
På ordförandes fråga: 

 Avslås Samuel Godréns yrkande.  
 Bifalles Malin Wengholms yrkande. 

 
Styrelsen beslutar således bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg av  
Malin Wengholms yrkande. 
 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet  
Regionledningskontoret - kansli 

Beslutets antal sidor 
3
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 178  
 
Remiss - Strukturförändring och investering i hälso- 
och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS 
Diarienummer: RJL 2020/1235 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande förslag till yttrande som svar till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Strukturförändringar och investeringar i hälso- och sjukvården SOU 
2020:15.  
 
Region Jönköpings län instämmer till stor del i det som framkommer i 
utredningen och de lärdomar som finns från utvärderingen av NKS. Region 
Jönköpings län ser att det finns ett stort behov av tydligare vägledning/fakta 
om vad som krävs vid planering av nya lokaler.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag FS-nämnden 2020-09-15 
 Protokollsutdrag FS-presidiet 2020-09-01 
 Missiv daterat 2020-08-10 
 Förslag till yttrande daterat 2020-09-22 
 Remiss: Strukturförändringar och investeringar i hälso- och 

sjukvården, SOU 2020:15 

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

Beslutsgång 
Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag till yttrande 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet  
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård  
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2
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Regionstyrelsen §§ 165-181 

Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 179  
 
Hyresavtal Väster Vårdcentral 
Diarienummer: RJL 2020/1913 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande hyresavtal mellan Finnvedsbostäder AB 
och Region Jönköpings län angående vårdcentral Värnamo väster att 
gälla från 2023-01-01.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län driver idag vårdcentral i Värnamo i sjukhusets 
lokaler. Sedan några år har planering pågått för en nybyggnation av 
vårdcentral på Mossleplatån i Värnamo dit Bra Liv avser att flytta 
vårdcentral väster. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-09 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-01 
 Hyresavtal mellan Finnvedsbostäder AB och Region Jönköpings län 

med tillhörande bilagor nr 1-6 

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

Beslutsgång 
Regionstyrelsen godkänner föreliggande avtal.  

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter  
Regionledningskontoret – ekonomi  
Bra Liv - staben 

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 180  
 
Vattenreningsanläggning Dialys 
Diarienummer: RJL 2020/1761 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner köp av vattenreningsanläggning till dialys på Värnamo 
sjukhus till en maximal kostnad på 2 600 000 kronor. 

Sammanfattning  
Befintlig vattenreningsanläggning installerades 2004 och har sedan några år 
tillbaka uppnått sin tekniska livslängd som beräknas till 12 år. Anläggningen 
har börjat visa indikationer på slitage med byte av delar som följd. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-09 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-10. 

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

Beslutsgång 
Regionstyrelsen godkänner investeringen. 

Beslutet skickas till 
Medicinsk vård – stab 
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
1
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Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 181  
 
Sammanträdesplan för 2021 
Diarienummer: RJL 2020/1859 

Beslut  
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige 2021 enligt följande:  
9 februari, 13 april, 22 juni, 31 augusti, 5 oktober,  
9-10 november samt 7 december. 

Regionstyrelsen  
 Fastställer sammanträdesplan för regionstyrelsen 2021 enligt följande: 

2 februari, 9 mars, 6 april, 11 maj, 8 juni,17 augusti, 28 september, 26 
oktober, 30 november samt 21 december, 

 Överlåter till arbetsutskottet att godkänna följande sammanträdestider: 
19 januari, 2 mars, 23 mars, 27 april, 25 maj, 28 juni, 14-15 september, 
19 oktober, 23 november samt 13 december, samt 

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att se över hur regionen kan 
förbättra de digitala mötesformerna.  

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2021 har tagits fram för regionstyrelsen och dess 
arbetsutskott. Förslag till sammanträdesdagar föreslås även för 
regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-09-09 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-26 
 Sammanträdesplan 2021 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
En enhällig styrelse ser att formerna för digitala sammanträden behöver 
förbättras.  

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar synpunkter från ledamöter och föreslår att styrelsen 
ger regionledningskontoret i uppdrag att se över hur man kan förbättra de 
digitala mötesformerna för sammanträden.  
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Tid: 2020-09-22 kl. 11:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
Regionstyrelsens arbetsutskott  
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

Beslutets antal sidor 
2
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