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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 75-106
Tid:

2016-06-14, kl 13:00-17:00

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Mattias Ingesson (KD) ersätter Maria Frisk §§ 75-81
ersätts därefter av Jonas Lindahl §§ 82-106
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Malin Olsson (M)
Jimmy Henriksson (L)
Britt Johansson (M) ersätter Martin Hytting
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V), §§ 75-87
Marcus Eskdahl (S), §§ 75-91
Jeanette Söderström (S)
Bo Kärreskog (S)
Rachel De Basso (S)
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ann-Kristin Göransson (S), ersätter Marcus Eskdahl §§ 92-106
Monica Li (V), ersätter Mikael Ekvall §§ 88-106
Ersättare:
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Helena Stålhammar (C)
Mari Lindahl (L)
Ann-Kristin Göransson (S), §§ 75-91
Tobias Gyllensten (S)
Kajsa Carlsson (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Monica Li (V), §§ 75-88
Jonas Lindahl (KD) §§ 75-81
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Anders Liif, personaldirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Arne Andersen, direktör Verksamhetsstöd och service, §§ 75-79
Axel Ros, chefläkare, §§ 75-79
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Tomas Calmviken, fastighetschef, §§ 75-79
Barbro Knopp-Johlander, fastighetsutvecklare, §§ 75-79

§ 75

Val av protokolljusterare

§ 76

Fastställande av dagordning

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Anna-Karin
Yngvesson.
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med följande
tillägg:
 Aktuell information från ordföranden avseende
regionförstoring
 Särskilda ersättningar för personal – Marcus Eskdahl
Carina Ödebrink lämnar även skrivelse avseende planering av
budgetprocess. Skrivelsen kommer att behandlas vid arbetsutskottets
sammanträde den 27 juni.

§ 77

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Handling och beslut avseende utlämnande av allmän handling
redovisas av kanslidirektören.

§ 78

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 79

Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov
Redovisning av regiondirektör, chefläkare Axel Ros, fastighetschef
Tomas Calmviken samt fastighetsutvecklare Barbro Knopp-Johlander
kring översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov.
Vid redovisningen besvaras frågor och regiondirektören redovisar de
synpunkter som lämnats från fackliga företrädare såsom: Viktigt att
verksamheten säkras under byggtiden samt att patient- och
arbetsmiljö, sekretess, personcentrerad vård och patientens behov av
avskärmning beaktas. Viktigt med facklig arbetsmiljörepresentation i
det fortsatta arbetet samt att invånare ges möjlighet till information
och synpunkter.
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Att vid ombyggnation se på bemanning och vilka eventuella
merkostnader det kan innebära.
§ 80

Information
Regiondirektör informerar om följande:
 Human Dynamics, upphandling och evidens.
 Aktiviteter 2016 i Almedalen som Regionen är involverad i
 Flyktingmedel – se länk http://www.rjl.se/Tillvaxt-ochutveckling/Kultur-i-lanet/Kulturnyheter/nytt-kulturbidrag-skaframja-integration/
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör om:
 IVO-ärende avseende vårdcentral
 Planering och reducering av vårdplatser sommaren 2016
Information av personaldirektör om:
 Bemanningsläget inför sommaren 2016
 Särskilda ersättningar till personal under sommaren. I samband
med informationen besvaras även fråga från Marcus Eskdahl
Vid informationen vill Carina Ödebrink till protokollet ha antecknat
att det är viktig att frågor kring planering och bemanning över
sommarperioder tas med till centrala samverkansgruppen. Anders Liif
svarar att frågan är en stående punkt på dagordningen under stor del
av året.
Marcus Eskdahl önskar även dagens information från HR-området
skriftligt där även särskilda ersättningar redovisas. Vill även att
arbetsutskottet lyfter frågan om dessa ersättningar kan tas bort.

§ 81

Regionförstoring
Ordförande ger information i frågan om regionförstoring samt
redogör för den fortsatta processen.

§ 82

Översiktsplan – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1736
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar ärendet till arbetsutskottet för ny behandling
vid regionstyrelsens sammanträde den 23 augusti.
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Sammanfattning
Översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov.
Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och
fastighetsutvecklingsplan. Syftet är att tillgodose verksamhetens
behov av lokaler på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet på
återremiss av ärendet enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
§ 83

Ny vårdbyggnad Hus D1 – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1695
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar ärendet för ny behandling vid regionstyrelsens
sammanträde den 23 augusti.
Sammanfattning
Som beskrivs i Översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov behövs en ny
vårdbyggnad på Länssjukhuset Ryhov för att tillgodose behov av
ökade ytor och förändrade krav på lokaler. I den planerade
nybyggnationen av hus D1 ryms mammografi-mottagning, en utökad
akutvårdsavdelning, två medicinvårds-avdelningar med tillhörande
dagsjukvård och mottagningar samt utbildningslokaler.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar
bedöms uppfyllas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet på
återremiss av ärendet enligt bilaga.
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Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
§ 84

Delårsrapport 2016:1
Diarienummer: RJL 2016/875
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna delårsrapport 2016:1
Regionstyrelsen beslutar även
2. Att uppdra till regionledningskontoret att till styrelsens
sammanträde i september återkomma med en fördjupad
analys med anledning av ökade kostnader för hyrbemanning i
delårsbokslutet samt förslag till ytterligare åtgärder
3. Att beskriva vilken effekt regionens utbildningssatsning av
ST-läkare haft för att begränsa kostnader för hyrbemanning.
4. Att klargöra i vilken grad ST-läkare som fullgjort utbildning
väljer att stanna kvar för tjänstgöring i Region Jönköpings län
Sammanfattning
För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som
beslutats i budget och flerårsplan har regionfullmäktige i budget 2016
genom direktiv till regionstyrelsen begärt en återrapportering till
fullmäktige. Detta ska ske genom två delårsrapporter (tertial 1 och 2)
samt i årsredovisning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Alliansen yrkar genom Jimmy Henriksson på följande tillägg:
1. Att regionstyrelsen uppdrar till regionledningskontoret att till
styrelsens sammanträde i september återkomma med en
fördjupad analys med anledning av ökade kostnader för
hyrbemanning i delårsbokslutet.
2. Att beskriva vilken effekt regionens utbildningssatsning av
ST-läkare haft för att begränsa kostnader för hyrbemanning.
3. Att klargöra i vilken grad ST-läkare som fullgjort utbildning
väljer att stanna kvar för tjänstgöring i Region Jönköpings län
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Rune Backlund yrkar bifall till alliansens yrkanden.
Carina Ödebrink yrkar bifall till Jimmy Henrikssons yrkanden med
ett tillägg till första att-satsen lydande: samt förslag till ytterligare
åtgärder.
Samtliga yrkanden bifalls av regionstyrelsen.
Carina Ödebrink föreslår även en genomgång på regionstyrelsen av
köpt vård och uppföljning av handlingsplan avseende hyrläkare.
Carina Ödebrink vill till protokollet ha antecknat att en återkoppling
kring ej uppfyllda mål vad gäller kultur bör redovisas av ANA.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 85

Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar
från regionfullmäktige
Diarienummer: RJL 2015/438
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bifalla motionen samt att,
2. Kostnader för teknisk installation samt programvaror tas ur
styrelsens oförutsedda.
Sammanfattning
Mikael Ekvall med flera föreslår i motionen för att förbättra kvalitén
på websändningar från regionfullmäktige att:
 Region Jönköpings län ska sträva efter att webbsändningarna
från fullmäktige får ”Full High Definition-kvalité” på 1080p.
 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att förbättra
navigationsalternativen för eftersändningstjänsten.
Underlag har tagits fram för en ny teknisk installation med en
uppgradering av programvaror. Tillgänglighetsaspekten har lyfts och
ska beaktas när installation och uppgradering genomförs.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-04-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-16
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 86

Motion om cykelmotion
Diarienummer: RJL2015/432
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Bifalla motionen
Sammanfattning
Erik Hugander, Miljöpartet de gröna har i en motion föreslagit att
Region Jönköpings län ska verka för ökat cyklande. Detta baserat på
de positiva effekter för både den egna hälsan och ekonomin, miljön
och klimatet som ett ökat cyklande ger upphov till. I motionen
föreslås Regionfullmäktige besluta:
 att ta fram beslutsunderlag för att kunna satsa på att hyrcyklar
skall vara en del av kollektivtrafiken.
 att utreda möjligheterna för att kollektivtrafikresenärer ska
kunna ta med cykel ombord på länsbussar och tåg.
 att Region Jönköping uppmuntrar och underlättar för sina
medarbetare att cykla till och från sina arbetsplatser.
 att tillsammans med länets kommuner samt berörda
myndigheter verka för ökat cyklande och ökad trafiksäkerhet
för cyklister.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från TIM daterat 2016-05-31
 Motionssvar daterat 2016-05-31 samt tjänsteskrivelse daterad
2016-02-18 inkl protokollsutdrag från nämnd och presidium
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?
Diarienummer: RJL 2016/260
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen
Reservation
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet finns ett
beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från FS daterat 2016-05-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar på bifall till motionen med instämmande av
Marcus Eskdahl.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden mot
föreliggande förslag och finner att styrelsen bifaller föreliggande
förslag att avslå motionen.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Mikael
Ekvall yrkande (NEJ).
JA röstar följande 8 ledamöter: Samuel Godrén, Rune Backlund,
Malin Olsson, Jimmy Henriksson, Britt Johansson, Anna-Karin
Yngvesson, Jonas Lindahl och Malin Wengholm.
Nej röstar följande 7 ledamöter: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Bo Kärreskog, Rachel De Basso, Annica Nordqvist,
Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
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Styrelsen bifaller därmed föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 88

Motion Säkrare omhändertagande på länets
akutmottagningar med specialist i första ledet
Diarienummer: RJL 2016/354
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen är besvarad
Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anita Winberg,
Robert Andersson och Samuel Godrén, finns ett beslutsunderlag
framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från FS daterat 2016-05-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Samuel Godréns yrkande mot
föreliggande förslag och finner att styrelsen bifaller föreliggande
förslag att motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Motion – Anpassa antalet ledamöter i
regionfullmäktige efter Kommunallagens riktvärde
Diarienummer: RJL 2016/555
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har igenom Anne Karlsson, Anders Gustafsson
och Samuel Godrén lämnat in en motion där man
föreslår regionfullmäktige besluta att inför valet 2018 meddela
Länsstyrelsen att regionfullmäktige ska bestå av 71 ledamöter.
Vid dagens sammanträde föreligger ett reviderat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
 Skrivelse och protokollsutdrag från parlamentariska nämnden
daterat 2016-06-01
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Samuel Godréns yrkande mot
föreliggande förslag och finner att styrelsen bifaller föreliggande
förslag att motionen avslås.
Beslutet skickas till:
Regionfullmäktige

§ 90

Byggnation av antenatalavdelning på
kvinnokliniken – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1694
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna en investeringsutgift på 10 100 000 kronor för
byggnation av antenatalmottagning på Ryhov.
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Sammanfattning
En antenatalmottagning byggs för klara ökat patientantal och förbättra
patientsäkerheten och arbetsmiljön inom förlossningsvården på
Länssjukhuset Ryhov.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar
bedöms uppfyllas.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink önskar att man gör en konsekvensbeskrivning kring
kostnader och bemanning samt att underlag fortsättningsvis
kompletteras med ritningar.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 91

Ombyggnad av röntgenlaboratorium på
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1698
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna investeringsutgift på 1 780 000 kronor för
ombyggnation av röntgenlaboratorium på Länssjukhuset
Ryhov.
Sammanfattning
Till följd av utrustningsbyte behövs en utbyggnad av röntgenlab för att
få nödvändig arbetsyta främst för narkospersonal.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar
bedöms uppfyllas.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20
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Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 92

Remiss: Låt fler forma framtiden – SOU 2016:5,
Ku2017/00088D
Diarienummer: RJL 2016/752
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande yttrande som remissvar till
Kulturdepartementet
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att
yttra sig över rubricerat betänkande. Utredningen vill stärka
medborgarnas förutsättningar att delta i det demokratiska arbetet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-16 med bilagt
förslag till yttrande från SKL
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 93

Årsredovisning och ansvarsfrihet för
samordningsförbunden 2015
Diarienummer: RJL 2016/1146
Britt Johansson och Bo Kärreskog deltar ej i handläggningen av
ärendet p g a jäv.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet
2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet
3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet
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Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län
och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2015 (bilagor).
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska prövas av
förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande
revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2015.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänstskrivelse daterad 2016-05-24
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 94

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2016/1548
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna redovisning över icke slutbehandlade motioner
Sammanfattning
Redovisning av icke slutbehandlade motioner görs två gånger per år
till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-12
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Nytt arkivreglemente anpassat till
Region Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2016/1737
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Att ansvaret över arkiven som regionstyrelsen tidigare haft
formellt överlämnas till de nämnder som övertar ansvaret inom
respektive arbetsområde
2. Att fastställa bilagt reglemente för Region Jönköpings läns
arkivverksamhet.
Sammanfattning
Ett nytt utarbetat arkivreglemente för Region Jönköpings läns
arkivverksamhet har tagits fram för fastställande i regionfullmäktige
med tillhörande förklarande dokument. Dokumenten har tagits fram
utifrån fastställda råd om styrning av den kommunala
arkivverksamheten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterad 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 96

Justering av vissa biljettpriser
Diarienummer: RJL 2016/1452
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Justera priserna för resor inom två zoner och med länsgiltighet
enligt nedanstående förslag från och med den 1 juli 2016.
Reservationer
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Sverigedemokraterna genom Samuel Godrén reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Mot bakgrund av att biljettintäkterna, för så kallade Resplusresor, har
minskat i samband med förändringen av pris- och zonsystemet
föreslås en justering av vissa biljettpriser från och med juli 2016.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2016-05-18 samt
tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Socialdemokraterna ,Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar genom
Carina Ödebrink på avslag på föreliggande förslag.
Samuel Godrén yrkar bifall till eget ändringsyrkande, se bilaga.
Rune Backlund yrkar bifall till TIMS förslag med följande
motivering: Som det framgår av delårsrapporten så har vi ett
förväntat underskott och enligt arbetsordning/reglementen har vi ett
ansvar att ta till åtgärder för detta, vilket nu föreslås.
Yrkar avslag på Carina Ödebrinks och Samuel Godréns yrkanden.
I Rune Backlunds yrkande instämmer Jimmy Henriksson.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Carina Ödebrinks med fleras
yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Carina
Ödebrinks yrkande (NEJ).
JA röstar följande 7 ledamöter: Rune Backlund, Malin Olsson, Jimmy
Henriksson, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Jonas Lindahl
och Malin Wengholm.
NEJ röstar följande 7 ledamöter: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Bo Kärreskog, Rachel De Basso, Annica Nordqvist,
Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Samuel Godrén avstår.
Med ordförandes utslagsröst bifalls föreliggande förslag.
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Styrelsen avslår härefter Samuel Godréns förslag till
ändringsyrkande.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 97

Överenskommelse mellan Patientnämnden,
Region Jönköpings län och länets kommuner
avseende patientnämndsverksamhet
Diarienummer: RJL 2016/1954
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna överenskommelsen mellan Patientnämnden,
Region Jönköpings län och länets kommuner avseende
patientnämndsverksamhet under förutsättning att respektive
kommun godkänner överenskommelsen
Sammanfattning
Patientnämnden har vid sitt möte 2016-04-28 beslutat att föreslå
Region Jönköpings län och de 13 kommunerna godkänna förslaget
till överenskommelse enligt bilaga om samverkan inom
patientnämndsverksamhet i Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från patientnämnden daterad 2016-04-28
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 98

PET-CT – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1697
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner en investeringsutgift på 5 900 000 kronor för
byggnation av lokal för Pet-CT på Länssjukhus Ryhov under
förutsättning att samverkansnämnden i Sydöstra
Sjukvårdsregionen beslutar om att nästa PET-CT ska placeras
i Region Jönköpings län
Sign
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Sammanfattning
I samverkansnämnden för Sydöstra Sjukvårdsregionen föreslås
undersökningar med PET-CT fortsättningsvis även genomföras i
Region Jönköpings län. I nuläget genomförs dessa undersökningar
inom Sydöstra Sjukvårdsregionen på Universitetssjukhuset i
Linköping. Utöver beslut om investering i PET-CT, som hanteras i
separat beslut, behöver investeringar genomföras i befintliga lokaler
inom radiologin på Länssjukhus Ryhov. Regionfullmäktiges
förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande förslag under
förutsättning att samverkansnämnden i Sydöstra Sjukvårdsregionen
beslutar om att nästa PET-CT ska placeras i Region Jönköpings län
Beslutet skickas till
Samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
§ 98

Ombyggnad av akutmottagningen Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1696
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner en investeringsutgift på 9 930 000 kronor för
ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.
Sammanfattning
Ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhus Ryhov behövs för
att minska risk för smittspridning och för att tillgodose behov av
sekretess och integritet för patienter.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar
bedöms uppfyllas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20
Sign
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
Verksamhetsstöd och service, regionfastigheter
§ 99

Anderstorps vårdcentral – hyreskontrakt
Diarienummer: RJL 2016/1013
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner hyresavtal med Gislaveds kommun gällande
Anderstorps vårdcentral
Sammanfattning
Hyresavtal med Gislaveds kommun avseende Anderstorps
vårdcentral är aktuellt för förlängning. Samtidigt utökas ytan och en
ombyggnad görs.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - regiondirektör

§ 100

Tillgänglighet till Regionens lokaler för personer
med funktionsnedsättning
Diarienummer: RJL 2016/1677
Beslut
Regionstyrelsen
 Anvisar ur anslag för oförutsedda utgifter 1 700 000 kronor
för att åtgärda tillgänglighetsbrister i Regionens lokaler.
Sammanfattning
Regionfastigheter har genomfört en inventering av återstående
tillgänglighetsanpassningar av regionens lokaler vid de tre sjukhusen.
Kostnaden för att slutföra arbetet med att nå tillgänglighetskraven
uppgår till 1 700 000 kronor.
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Regionledningskontoret föreslår att medel för genomförandet anvisas
ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-24
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - regiondirektören
§ 101

Remiss: Tolktjänst för vardagstolkning S2016/02162/FST
Diarienummer: RJL 2016/933
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som remissvar till
Socialdepartementet
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet beretts tillfälle att
yttra sig över rubricerad promemoria.
Förslaget innebär att nuvarande bestämmelser om tolktjänst för
vardagstolkning utmönstras ur hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och
införs i ny lag. Synpunkter är inhämtade från Habiliteringscentrum
samt ansvariga på Tolkcentralen med en återkoppling i Länsrådet för
funktionsnedsättning
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
Tolkcentralen
Länsrådet för funktionsnedsättning
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Remiss: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering
och omställning på arbetsplatserna – (Ds 2016:8)
– dnr S2016/02521/SF
Diarienummer: RJL 2016/1017
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som remissvar till
Socialdepartementet med föreslaget tillägg av Carina
Ödebrink.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att
yttra sig över rubricerade departements-promemoria. Regionen
avstyrker förslaget och lämnar ett antal synpunkter. Regionen delar
regeringens uppfattning av det är nödvändigt att,
samhällsövergripande, arbeta med insatser för att motverka ohälsa
och minska den höga sjukfrånvaron. Regionen invänder dock mot de
av regeringen föreslagna
Tillvägagångssätten.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse 2016-05-17
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Carina Ödebrink yrkar bifall till yttrandet samt på ett tillägg lydande:
Ekonomiskt ansvar enligt föreslagen modell skulle innebära negativa
effekter på alla plan och för alla inblandade. Eventuella ytterligare
ekonomiska drivkrafter bör vara positiva och belönande snarare än
negativa och straffande.
Styrelsen bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret – personal
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§ 103
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Regional utvecklingsstrategi – handlingsplaner
och process
Diarienummer: RJL 2016/1862
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Fortsatt arbete med RUS-Handlingsplaner sker i enlighet med
redovisad utredningsrapport
2. Webbverktyg utvecklas snarast inom Region Jönköpings län
3. RUS-processen fortsätter enligt framlagt förslag
4. RUS-arbetet bildar underlag för kommande regional
översiktsplan liksom strukturbilder för regionen samt för
eventuell ny regional geografisk indelning
5. Revidering av nuvarande RUS sker under innevarande
mandatperiod samt
6. Kontinuerliga och långsiktiga personella och andra resurser
tillgodoses.
Sammanfattning
Regionledningskontoret har enligt uppdrag gjort en utredning gällande
handlingsplaner tillhörande RUS samt fortsatt process kring RUSarbetet.
Ett sextiotal aktörer i länet har aktivt bidragit med värdefulla inspel för
såväl aktiviteter som process. Ett flertal möten har ägt rum mellan
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län för att identifiera kommande
samarbetsområden. Rapport med förslag överlämnas nu för beslut.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Carina Ödebrink tillstyrker förslaget.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regional utveckling
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§ 104
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Granskning av kompetensförsörjning
Diarienummer: RJL 2016/1146
Beslut
Regionstyrelsen
 Noterar de rekommendationer som revisionen lämnat i ovan
rubricerad granskningsrapport.
Sammanfattning
Regionens revisorer har med hjälp av sakkunnigt biträde granskat
Regionens arbete med kompetensförsörjning. Granskningen är
inriktad mot åtgärder som vidtas för att behålla kompetens och skapa
attraktivitet för befintlig personal.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-23
 Granskningsrapport inkl missiv daterad 2016-04-07
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Regionledningskontoret – personal

§ 105

Revision av stiftelser 2015
Diarienummer: RJL 2016/1842
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. För stiftelser med krav på årsredovisning till
länsstyrelserna överlämna årsredovisningar och
revisionsberättelse för år 2015.
2. I övrigt lägga revisionsberättelse för regionens
stiftelseförvaltning till handlingarna
Sammanfattning
Regionen förvaltar genom anknutens förvaltning tjugoen stiftelser
(bilaga). Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till ca.13,6 miljoner
kronor.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-03
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 106

Kontantbetalning
Kajsa Carlsson får en återkoppling vid dagens sammanträde på fråga
som ställdes vid regionstyrelsens förra sammanträde var någonstans
man som patient kan betala kontant för ett besök i vården.
Informeras även om att denna informationen förtydligats på
regionens webbsida.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Anna-Karin Yngvesson

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