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Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
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) 
Håkan Karlsson-Nyborg (SD) 
Samuel Godrén (SD) 
Per Svenberg (S)  
Jimmy Ekström (L) 
Thomas Bäuml (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Pontus Lundgren (BA) 
Sibylla Jämting (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
 
Adjungerad 
Per Eriksson (C) 
 

Ersättare Carina Stende (S) 
Sara Wallby (BA) 
Mari Lindahl (L) 
Dan Sylvebo (-) 
Carl-Johan Lundberg (M)  
Anders Gustafsson (SD) 
 

Övriga Jane Ydman, regiondirektör 
Siv Kullberg, kanslidirektör 
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 28-32 
Marie Berghem, ekonomidirektör 
Ulf Fransson, tf regional utvecklingsdirektör 
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör § 32 
Mikael Stålberg, controller § 41 
Lena Strand, facilitator 
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siv Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Maria Frisk 
 
 
 

 Sibylla Jämting 
 
 
 

 Mikael Ekvall  
 

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

 

§ 28  
 
Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  
 

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 29  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs  
Sibylla Jämting (MP) och Mikael Ekvall (V).  

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 30  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg 
av följande:  

 En punkt, Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024, läggs 
till dagordningen. 

 Malin Wengholm (M) önskar lyfta frågor avseende 
arbetsmiljökartläggning och skillnad om överlevnad 
mellan sjukhusen 

 Thomas Bäuml (M) önskar lyfta fråga kring vaccination 
 
Ordföranden meddelar att det vid dagens sammanträde kommer 
att göras en redovisning av arbetsmiljökartläggningen på IVA 
samt även status för vaccination.  
 
Fråga om skillnad i överlevnad behandlas av 
verksamhetsnämnden.  
 

Beslutets antal sidor 
1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 28-45 

Tid: 2021-03-09 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 31  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  
 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 32  
 
Budget 2022 
Vid dagens sammanträde ges en genomgång av planering och innehåll inför 
beredning av Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för regionstyrelsens 
egna ansvarsområden. Se bildspel.  

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 33  
 
Aktuell information 
Vid dagens sammanträde ges en genomgång av planering och innehåll inför 
beredning av Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för regionstyrelsens 
egna ansvarsområden. Se bildspel.  
 
Regiondirektör informerar om följande – se även bildspel:  

 Årets brobyggare  
 Utdrag ur Hälso- och sjukvårdsbarometern om: 

- Förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet samt  
- Hur positiv man är till digital teknik för vård, konsultation och  
behandling 

 Rekindling 2021 – Microsystemfestival – den 18:e i ordningen! 
 Chefsdagen den 12 mars – för samtliga chefer inom RJL 
 Redovisning av vår hållning i frågor med anledning av pandemin 

 
Hälso- och sjukvårdsdirektör samt ordförande i nämnd för folkhälsa och 
sjukvård informerar om följande:  

 Status kring pandemi – aktuellt läge och utveckling 
 Vaccinationer 

 
Under punkten lyfter även ordföranden inkommen hälsning från  
tidigare regionrådet Rune Backlund.  

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 34  
 
Månadsrapport 
Redovisning av ekonomidirektör, se bildspel. 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 35  
 
Motion- Låt människors behov styra den offentliga 
välfärden – inför motionsberedning  
Diarienummer: RJL 2020/545 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Noterar dagens information och ger regionledningskontoret i 
uppdrag att ta fram ett underlag inför fortsatt beredning.  

Sammanfattning  
Motion från Mikael Ekvall, Elisbeth Töre samt Bengt-Ove Eriksson 
samtliga Vänsterpartiet där man föreslår  

 Att en analys om hur personalsammansättningen förändrats över tid 
när det gäller relationen operativt arbete och kontrollerande arabete,  

 Att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och 
mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet.  

Beslutsunderlag 
 Information av regiondirektör samt motionär Mikael Ekvall  
 Motion: Låt människors behov styra den offentliga välfärden  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 36  
 
Villkorsbeslut återrapportering 
Villkorsbeslut återrapporteras, se bildspel. Läggs med godkännande till 
handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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Justerare, signatur 

 

§ 37  
 
Anmälan av informationshandlingar till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/99 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 38  
 
Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/100 
 
Anmäls och läggs till handlingarna.  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 39  
 
Verksamhetsberättelse 2020 för verksamheter inom 
regionstyrelsens ansvarsområde 
Diarienummer: RJL 2020/86 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner verksamhetsberättelser för 2020 avseende 
verksamhetsområden inom regionstyrelsens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2019 godkände regionstyrelsen verksamhetsplaner och budget 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2020 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2021-03-02 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 
 Verksamhetsberättelse 2020 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion  
 Verksamhetsberättelse 2020 IT-centrum 
 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsstöd och service  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Regionstyrelsen önskar ett förtydligande av IT-kostnader.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 40  
 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
Diarienummer: RJL 2019/3004 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2020 samt,  
 Ge regionledningskontoret i uppdrag att följa upp de åtgärdsförslag 

som föreslås i uppföljningen av kontrollplan för 2020 och att detta 
återredovisas vid regionstyrelsen i september månad i enlighet med 
årshjulet  

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

Sammanfattning  
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de 
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan 
som regionstyrelsen beslutat för 2020. Rapporten redovisar resultat av 
kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02  
 Missiv daterat 2021-01-14. 
 Uppföljning av intern kontrollplan 2020, rapport. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag från arbetsutskottet.  
 
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag gällande 
uppföljning och redovisning lydande: Att regionledningskontoret får i 
uppdrag att senast till regionstyrelsen i juni återkomma med en redogörelse 
samt tidsplan kring hur man avser hantera de förslag till åtgärder som 
framkommit i redovisningen av internkontrollarbetet för 2020. 
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Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande lydande: Sverigedemokraterna yrkar att utveckla en modell 
vid investeringsbeslut där den beslutade investeringsutgiften anges i en form av 
intervall istället för en maxkostnad.  
 
Ge regionledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att etablera 
momshantering i Heroma, och därmed göra vissa ekonomiska besparing i 
framtiden. 

Beslutsång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen godkänner uppföljning av intern 
kontrollplan för 2020, beslutspunkt 1.  
 
Ordföranden ställer föreliggande förslag, beslutspunkt 2 från arbetsutskottet 
mot Malin Wengholms yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i 
enlighet med föreliggande förslag.  
 
Ordföranden ställer härefter proposition på bifall eller avslag på yrkanden  
från Sverigedemokraterna och finner att båda tilläggsyrkandena avslås.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2
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§ 41  
 
Inriktningsbeslut Mullsjö vårdcentral 
Diarienummer: RJL 2021/349 

Beslut  
Regionstyrelsen 

 Godkänner att påbörja en förhandling om att köpa fastighet 
Gunnarsbo 1:182 i syfte att Region Jönköpings län ska uppföra ett 
vårdcentrum samt,  

 Att ärendet skickas för kännedom till nämnden folkhälsa och 
sjukvård.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län hyr sedan år 2005 vårdcentral och folktandvård på 
Kyrkvägen i Mullsjö kommun. Under 2019 kunde Mullsjö kommun och 
Region Jönköpings län konstatera att vårdcentralens del av lokalen inte är i 
brukbart skick. Samma år evakuerades vårdcentralen till paviljonger. Det 
finns ett stort behov av att hitta en ny lokal som inrymmer vårdcentral, 
folktandvård och familjecentral i Mullsjö. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02  
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 
 Bilaga karta över markområdet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Regionfastigheter 
Vårdcentralerna Bra Liv -Ledningsstab 
Regionledningskontoret - Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
1
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§ 42  
 
Återredovisning av investeringar 
Diarienummer: RJL 2021/12 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner återredovisning av investeringar. 

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

Sammanfattning  
I Budget med verksamhetsplan 2020 framgår att investeringar över 
5 000 000 kronor ska återredovisas.  Återredovisning sker genom att 
verksamheten kortfattat sammanfattar sin utvärdering ur de olika 
styrkortsperspektiv som använts i samband med ansökan av investeringen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
 Tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande lydande: Orsaken till den höga ÄTA kostnaden kan delvis vara 
en för snabbt utförd projektering av trapphus i kombination med oerfaren 
projektledning. Sverigedemokraterna yrkar därför att regionledningskontoret 
genomför en kontroll om avstämningsrutiner i projekteringsskedet och, vid 
behov, uppdatera dessa. 
 
Martin Nedergaard Hansen (BA) yrkar avslag på Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag samt avslår Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  
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Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2
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Justerare, signatur 

 

§ 43  
 
Digitala originalakter och gallring av 
pappershandlingar 
Diarienummer: RJL 2020/2680 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner en övergång till digitala ärendeakter i och med 
gallringsbeslut avseende gallring av inskannade handlingar med en 
gallringsfrist på sex månader att gälla fr o m 2021-06-01. 
Undantaget de handlingar som genom formkrav eller andra tyngande 
skäl, måste bevaras i pappersformat.  

Sammanfattning  
Gallring av inskannade pappershandlingar minskar pappershanteringen, dvs. 
är resursbesparande. Behovet av framtida arkivutrymme ökar inte i samma 
takt som nu, då mängden pappershandlingar som ska bevaras kommer att 
minska. Samtidigt är det tidsbesparande då registratorer inte behöva hantera 
samma ärendeakt med handlingar i två olika format (digitalt och papper). 
Gallringen är ett led i digitaliseringen av ärendehanteringen i Region 
Jönköpings län.  
 
Övergången till digitala ärendeakter och gallring ska gälla fr.o.m. 1 juni 
2021 och gäller handlingar som har registrerats/ diarieförts i Region 
Jönköpings läns dokument- och ärendehanteringssystem. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
 Tjänsteskrivelse 2021-02-05 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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§ 44  
 
Budgetdirektiv 2022 
Diarienummer: RJL 2021/127 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Fastställer direktiv för regionstyrelsens och nämndernas arbete med 
budget med verksamhetsplan 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

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

Sammanfattning  
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med budget med 
verksamhetsplan 2022 och flerårsplan 2023-2024. I direktivet redovisas 
tidplan för budgetprocessen samt hur nämndernas budgetförslag ska 
utformas. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande i 
ärendet lydande:  De sista åren har vissa verksamheter inte kunnat hålla 
budget. Sverigedemokraterna yrkar därför att direktiven till nämnderna även 
ska innehålla en bedömning från nämnden av hur stor risken för 
underbudgetering är och en bedömning av förutsättningen att hålla nämndens 
budget. 
 
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och avslag på 
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande, i detta instämmer  
Håkan Sandgren (S). 

Beslutsgång 
Ordförande finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag och avslår Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.  
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Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

Beslutets antal sidor 
2



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsen §§ 28-45 

Tid: 2021-03-09 kl. 10:00  

Plats: Digitalt sammanträde 
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Justerare, signatur 

 

§ 45  
 
Almedalsveckan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2313 

Beslut  
Regionstyrelsen  

 Godkänner föreliggande förslag om att avstå medverkan i 
Almedalen 2021 enligt föreliggande tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning  
Regionstyrelsen fattade 2020-11-24 beslut om Region Jönköpings läns 
medverkan vid Almedalen 2021. Förutsättningarna har sedan dess 
förändrats och förslaget är att avstå medverkan med en länsarena.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-03-02 
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mikael Ekvall (V) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.  

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

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – kansli, regional utvecklingsavdelning 

Beslutets antal sidor 
1
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