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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 154-174
Tid:

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Plats:

Regionens Hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Mari Lindahl (L), ersätter Jimmy Henriksson
Malin Olsson (M)
Britt Johansson (M) ersätter Martin Hytting
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S), ersätter Bo Kärreskog
Ann-Kristin Göransson (S) ersätter Rachel De Basso
Annica Nordqvist (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Sibylla Jämting (MP)
Helena Stålhammar (C)
Monica Li (V)
Tobias Gyllensten (S)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Anders Liif, personaldirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör

§ 154

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Annica Nordqvist.

§ 155

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 156

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.
Information ges avseende samordningsförbunden under punkten aktuell
information.
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§ 157

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.
Carina Ödebrink har fråga angående slutredovisning av investeringar,
Redovisas under punkten aktuell information.

§ 158

Motion - Slå vakt om åkermarken
Diarienummer: RJL 2015/2027
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. första att-satsen är besvarad
2. andra att-satsen avslås
Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Miljöpartiet har i motion föreslagit att en långsiktig livsmedelsstrategi
antas och att insatser görs för att stoppa den allvarliga minskningen av
åkermark.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från ANA 2016-10-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-13
 Motion från Miljöpartiet, slå vakt om åkermarken daterad 201510-09.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordquist yrkar bifall till motionen i sin helhet med
instämmande av Mikael Ekvall.
Malin Olsson yrkar bifall till nämnden ANA:s beslut.
Carina Ödebrink yrkar bifall till motionens första att-sats och bifall till
nämnden ANA:s beslut för att-sats två.
Beslutsgång
Ordföranden ställer första att-satsen under proposition och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämnden ANA:s förslag.
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Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till nämnden ANA:s förslag röstar: Samuel Godrén, Rune
Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin
Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till motionens första att-sats röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica
Nordquist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen bifaller nämnden ANA:s förslag, att första att-satsen är
besvarad
Ordföranden ställer andra att-satsen under proposition och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämnden ANA:s förslag.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till ANA:s förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Samuel Godrén,
Rune Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, AnnaKarin Yngvesson, Carina Ödebrink, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till motionens andra att-sats röstar: Annica Nordquist och
Mikael Ekvall.
Styrelsen bifaller nämnden ANA:s förslag, att andra att-satsen avslås.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 159

Motion – Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv
fritid
Diarienummer: RJL 2015/1066
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
 Avslå motionen.
Reservationer
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för gemensamt yrkande.
Sign
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Sammanfattning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist och Eric Hugander,
Miljöpartiet som föreslår att en utredning om förutsättningarna för att
bygga upp en hjälpmedelsdepå i Region Jönköpings län görs.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från FS 2016-06-28
 Tjänsteskrivelse från 2016-05-30
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Annica Nordquist yrkar bifall till motionen med instämmande av
Marcus Eskdahl och Mikael Ekvall.
Maria Frisk yrkar bifall till att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämnden FS:s förslag, att avslå
motionen.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till nämnden FS:s förslag röstar: Samuel Godrén, Rune
Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin
Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till motionens röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica Nordquist,
Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen bifaller nämnden FS:s, att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 160

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Motion – Neurorehabilitering utifrån patients behov
Diarienummer: RJL 2016/920
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, Annica
Nordqvist och Erik Hugander om inrättande av patienthotell, platser för
återhämtning och vila på dagrehabiliteringscentra samt tillse att det finns
en övergångslösning som erbjuder dagrehabilitering samt tillgång till
patienthotell.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från nämnden FS:s 2016-06-28



Tjänsteskrivelse från 2016-05-30

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Annica Nordquist vill till protokollet ha antecknat att den satsning som
redovisas i underlaget följs upp.
Maria Frisk yrkar bifall till nämnden FS:s förslag, att motionen är
besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden godkänner protokollsanteckning och styrelsen beslutar i
enlighet med nämnden FS:s förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 161

Motion – Förebyggande insatser för äldre – erbjud
fria halkskydd
Diarienummer: RJL 2016/190
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att


Bifalla motionen.
Sign
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Reservation
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna reserverar sig
mot besluten om att inte återremittera och att bifalla motionen.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall som föreslår att erbjuda
alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från FS 2016-11-15



Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04



Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04



Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07



Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15



Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31



Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31



Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Maria Frisk yrkar på återremiss till nämnden FS:s, om inte återremiss
avslag på motionen.
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen och om den skulle bli föremål
för återremiss; att man tittar på olycksstatistiken för detta.
I Mikael Ekvalls yrkande instämmer Miljöpartiet och
Socialdemokraterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att styrelsen återremitterar ärendet.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till återremiss av ärendet röstar: Rune Backlund, Malin
Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Maria
Frisk och Malin Wengholm.
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NEJ för bifall till att ärendet avgörs idag röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica
Nordquist, Samuel Godrén, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på motionen och
finner efter votering enligt följande:

JA för avslag på motionen röstar: Rune Backlund, Malin Olsson, Mari
Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och
Malin Wengholm.
NEJ för bifall till motionen röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica Nordquist,
Samuel Godrén, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
att styrelsen bifaller motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 162

Motion – Lasta på lastcykel
Diarienummer: RJL 2016/2026
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att
1. Första satsen avslås
2. Andra satsen bifalls, med tillägg enligt följande:
att Regionen startar en upphandling av ramavtal rörande
lastcyklar.
Reservationer
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Miljöpartiet har genom Annica Nordquist och Erik Hugander inkommit
med en motion där man föreslår att Regionen införskaffar lastcyklar för
internt bruk samt att man utreder möjligheten att ersätta bil- och
lastbilstransporter med lastcykel/cykelbudstjänster.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2016-11-15
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordquist yrkar bifall till motionen i sin helhet
Rune Backlund och Carina Ödebrink yrkar bifall till nämnden TIM:s
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med nämnden TIM:s förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 163

Motion – Låt alla anställda tala svenska
Diarienummer: RJL 2016/2477
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Att motionen avslås samt
 Att det framgår i motionsyttrandet att det är en tillgång med
medarbetare som är flerspråkiga.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Anne Karlsson, Anita Winberg, Helena
Elmqvist och Katja Ganekind som föreslår att Regionen tar fram en
språkpolicy, att i det patientnära arbetet får endast svenska språket
användas samt att på Regionens arbetsplatser ska svenska språket vara
en norm.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionsstyrelsen arbetsutskott 2016-11-14
 Motionsunderlag 2016-10-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
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Maria Frisk yrkar avslag på motionen och vidhåller sitt yrkande från
arbetsutskottet att det bör framgå i motionsyttrandet att det är en tillgång
med flerspråkiga medarbetare.
Carina Ödebrink och Annica Nordqvist instämmer i ovanstående
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att motionen
avslås med Maria Frisk tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 164

Motion – Högre ersättning för att jobba inom
primärvården istället för hyrläkare
Diarienummer: RJL 2016/1679
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Att motionen avslås.
Reservationer
Socialdemokraterna till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna,
som föreslår att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra
förvaltningar än primärvården erbjuds arbete utifrån
bemanningssituationen med 175 % av sin timlön samt reseersättning och
traktamenten.
Beslutsunderlag
 Motionsunderlag 2016-10-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och föreslår att motionen
återemitteras och bereds ytterligare med att det görs en
omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, initiera en
dialog med Läkarförbundet samt vad kan Regionen göra för att stimulera
detta utifrån de kollektivavtal vi har idag.
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Om motionen inte återremitteras bifall till densamma.
Ordförande och Maria Frisk yrkar avslag på Carina Ödebrinks yrkande
och föreslår att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till att ärendet avgörs idag röstar: Samuel Godrén, Rune
Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin
Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till att ärendet återremitteras röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica
Nordquist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Styrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställer proposition på yrkande om avslag eller bifall där
styrelsen beslutar att motionen avslås.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till att motionen avslås röstar: Samuel Godrén, Rune
Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin
Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till motionen röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Mikael Ekvall och
Carina Ödebrink.
Avstår gör Annica Nordquist.
Styrelsen beslutar att avslå motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 165

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2016/3517
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till
regionfullmäktige för godkännande.
Sammanfattning
Föreligger redovisning enligt bilaga över icke slutbehandlade motioner.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-11-02.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§ 166

Försäljning Folkhögskolan 4, Nässjö kommun
Diarienummer: RJL 2016/3523
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna försäljning av Folkhögskolan 4, Nässjö kommun.
Sammanfattning
Regionstyrelsen gav i början av 2015 förvaltningen i uppdrag att påbörja
en försäljningsprocess av den före detta rektorsbostaden vid
folkhögskolan Sörängen, Nässjö kommun. Efter annonsering och
budgivning finns köpare av fastigheten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-11-07, inkl karta
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 167

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Granskning av diarieföring
Diarienummer: RJL 2016/2882
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till Regionens
revisorer
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-09-01
sin granskning av Regionens diarieföring. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om befintliga system och rutiner för ärendehantering
och allmänna handlingar är ändamålsenliga och tillgodoser de krav som
framgår av gällande lagstiftning respektive regionens interna regelverk.
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer.
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som
regionstyrelsen samt respektive nämnd vidtagit och planerar med bäring
på de rekommendationer som revisorerna redovisar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-09-30
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

§ 168

Ersättning för deponering av arkivmaterial
Diarienummer: RJL 2016/3333
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Pappershandlingar som omhändertas från enskilda vårdgivare
ska ersättas med en mottagandekostnad på 2 000 kronor per
leverans och en årlig kostnad under tio år på 170 kronor per
hyllmeter samt,
2. Tillkommande kostnader för iordningsställande av materialet,
om behov finns, bekostas av enskild vårdgivare.
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Sammanfattning
Arkivmyndigheten i Region Jönköpings län är genom lag den myndighet
som ska förvara handlingar från enskilda vårdgivare i länet när de själva
inte har möjlighet att göra det när deras verksamhet har upphört.
Vårdgivare vänder sig till regionen
för att få besked om vilken kostnad de måste stå för under de tio år lagen
kräver att de finns tillgängliga. Därför behöver det beslutas vilken
ersättning regionen ska begära för arkivhandlingar som deponeras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§ 169

Regionstyrelsens ansvar för arkiv- och
dokumentvård
Diarienummer: RJL 2016/3516
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att
3. Pappershandlingar som omhändertas från enskilda vårdgivare
ska ersättas med en mottagandekostnad på 2 000 kronor per
leverans och en årlig kostnad under tio år på 170 kronor per
hyllmeter samt,
4. Tillkommande kostnader för iordningsställande av materialet,
om behov finns, bekostas av enskild vårdgivare.
Sammanfattning
Arkivmyndigheten i Region Jönköpings län är genom lag den myndighet
som ska förvara handlingar från enskilda vårdgivare i länet när de själva
inte har möjlighet att göra det när deras verksamhet har upphört.
Vårdgivare vänder sig till regionen
för att få besked om vilken kostnad de måste stå för under de tio år lagen
kräver att de finns tillgängliga. Därför behöver det beslutas vilken
ersättning regionen ska begära för arkivhandlingar som deponeras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18.
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§ 170

Remiss – Driftsformer för universitetssjukhus
Diarienummer: RJL 2016/2748
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Socialdepartementet med komplettering och justering enligt
Maria Frisks yrkande.
Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till förmån för eget
förslag till yttrande.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att
lämna ett yttrande över rubricerad remiss.
Beslutsunderlag
 Missiv och yttrande 2016-11-22
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till eget yttrande från Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Carina Ödebrink vill till ärendet göra en protokollsanteckning med
synpunkter på hantering av handlingar och ärenden till styrelsen.
Vill även att man genom en sammanställning redovisar de remisser och
promemorior som inkommer till styrelsens arbetsutskott.
Ordföranden bifaller begäran om protokollsanteckning och föreslår att
arbetsutskottet på sin dagordning har en stående punkt om inkomna
remisser. Bifaller protokollsanteckning.
Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande yttrande med tillägg om vikten
av sammanhållna vårdkedjor, god och stark vård, samt att meningar om
privata aktörer för detta stryks.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot förslag till
yttrande från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Votering begärs med följande voteringsproposition:
JA för bifall till föreliggande yttrande röstar: Rune Backlund, Malin
Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Maria
Frisk och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till eget yttrande röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica Nordquist,
Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Avstår gör Samuel Godrén.
Med ordförandes utslagsröst beslutar styrelsen i enlighet med
föreliggande yttrande.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Regionledningskontoret- regiondirektör, Folkhälsa och sjukvård
§ 171

Aktuell information
Regiondirektören informerar om:
 Hovrättsdom Hälsan och Hemsö
 Pågående verksamheter inom samordningsförbunden, Grön
Rehab och IT-spåret, samt information om skrivelse till
samordningsförbunden
 Teknisk justering i regiondirektörens vidaredelegering, som finns
tillgänglig tillammans med anmälda informationshandlingar.
Ekonomidirektören informerar om:
 Vidaredelegationsärende – återredovisning av byggnadsprojekt.
Informerar även om pågående översyn av investeringsprocessen.
Carina Ödebrink gör ett medskick avseende återredovisning av
dessa ärenden.
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§ 172

2016-11-22, kl 13:00-16:45

Månadsrapport
Information av ekonomidirektör.

§ 173

Medarbetarskap och säkerhet – redovisning av
medarbetarenkät, heltid som norm samt
projektmedel ESF
Redovisning av personaldirektör.

§ 174

Övrigt
Ordföranden meddelar att återredovisning avseende måluppfyllelse och
vidtagna åtgärder för barn och kultur planeras till styrelsens
sammanträde den 31 januari 2017.
Vid dagens sammanträde uppvaktas även regiondirektören med tal och
sång.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Annica Nordqvist

ordförande
Protokollet är justerat 2016- - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

Jönköping 2016-11-22

Protokollsanteckning
till ärende 13
Yttrande över Driftsformer för universitetssjukhus – Ds 2016:28
Vi är mycket kritiska till hur ärenden till arbetsutskott och styrelsen hanteras i allmänhet och
yttrandet om driftsformer för universitetssjukhus hanterats i synnerhet.
I en demokratiskt styrd organisation är det av yttersta vikt att de ärenden och beslut som styrelsen
och nämnderna har ansvar för att hantera och bereda blir föremål för en process som säkerställer att
de förtroendevalda ges så goda förutsättningar som möjligt, både när det gäller att få relevanta
underlag för att kunna fatta beslut men också att kunna följa ett pågående ärende på vägen fram till
beslut.
Medborgares, medias och andra intresserade ska också kunna ta del av de beslut och underlag som
finns i de beslut som fattas. En demokratiskt styrd organisation ska säkerställa insyn och transparens.
Det skapar den nödvändiga legitimiteten.
Vi kan konstatera att det allt för ofta brister när det gäller dagordning och handlingar till
regionstyrelsen och arbetsutskottet.
Ärenden tillkommer med mycket kort varsel som minskar förutsättningarna för de förtroendevalda
att läsa in och förbereda sig i tillräcklig omfattning.
Underlag saknas och möjligheten att följa ett ärende försvåras genom att protokollsutdrag och andra
underlag ej finns med.
Protokoll från arbetsutskott finns inte alltid tillgängliga innan styrelsen.
När det gäller ärende 13; Yttrande över Driftsformer för universitetssjukhus Ds 2016:28 så är det ett
tydligt och konkret exempel på hur ärendet hanterats på ett sätt som gör det svårt att följa och att
det i protokoll saknas tydlighet i ställningstaganden och vidare hantering.
Enligt kommunallagen är det ordförandens ansvar och uppgift att säkerställa att föredragninglista
och relevanta handlingar kommer ledamöterna till del i en omfattning som möjliggör en demokratisk
fullgod process. Det är också ordförandens ansvar och uppgift att protokollet upprättas så att
förtroendevalda kan ta del av och följa ärendet.
Vi anser att bristerna i ärendehantering är oacceptabla och visar stor respektlöshet mot ledamöter i
styrelsen men också försvårar för revisionen att fullgöra sitt uppdrag och medborgares möjlighet till
insyn.
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Regionstyrelsen 2016-11-22
Ärende 13 Ds 2016:28 – driftsformer för universitetssjukhus

Yttrande DS 2016:28
Region Jönköpings Län tillstyrker förslaget.
Verksamheten vid universitetssjukhusen är av central betydelse för hälso- och sjukvården.
Universitetssjukhusen har en nära koppling till forskning, utbildning och utveckling vilket
innebär att de stödjer och ger förutsättningar för en god vård inom övriga delar av hälso- och
sjukvården. Det är därför viktigt att säkerställa att universitetssjukhusen drivs i offentlig regi
och att hälso- och sjukvården i allt väsentligt utvecklas i ett sammanhållet system med
obrutna vårdkedjor och patientperspektivet i centrum
Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt. Patienten i centrum och personcentrerad vård
förutsätter större flexibilitet, speciellt eftersom när- och egenvård samt digitala lösningar
förekommer allt mer. Det är angeläget att vård, när så är möjligt, förs ut till den mest optimala
vårdnivån.
Det som var högspecialiserad vård igår kan genom medicinteknisk och terapeutisk utveckling
idag utföras inom den övriga specialiserade vården på sjukhus och i primärvården. Denna
utveckling är både lämplig ur effektivitetssynpunkt och nödvändig för att den vård som drivs
på universitetssjukhusen ska kunna utvecklas.
Innehållet på universitetssjukhusen är i ständig förändring och rörligt i takt med den
medicinska utvecklingen. Förslaget måste därför ta hänsyn till dessa för vården viktiga
förutsättningar. Det skulle få betydande negativa konsekvenser om möjligheten att organisera
och styra över innehållet i den hälso- och sjukvård som finns på universitetssjukhusen
begränsas.
Region Jönköpings län håller med om att det finns ett gemensamt intresse för stat, landsting
och regioner att hälso- och sjukvården utvecklas och att resurser används för utveckling och
forskning.
Universitetssjukhusen har en central roll inom den medicinska utbildningen och inom den
medicinska utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Med den nära kopplingen till
forskning, utbildning och utveckling skapar de förutsättningar för en god vård inom hela
hälso- och sjukvården. Det finns därför ett värde i att dessa universitetssjukhus inte
upphandlas och drivs av privata utförare

Region Jönköpings Län anser att en begränsning av landstingens/regionernas möjlighet att
överlämna driften vid ett universitetssjukhus påverkar det lokala självstyret.
Ansvaret för en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen faller primärt på
landstingen/regionerna, men allas tillgång till en god och jämlik hälso- och sjukvård är av
sådan väsentlig betydelse för välfärden i landet som helhet att statliga åtgärder i form av
utökad reglering av vårdens organisering och finansiering måste kunna komma i fråga i vissa
fall.
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