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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats:

Regionens Hus, sal A
Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Henriksson (L)
Malin Olsson (M)
Martin Hytting (M)
Mattias Ingesson (KD) ersätter Anna-Karin Yngvesson
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Ann-Kristine Göransson (S), ersätter Rachel De Basso
Annica Nordqvist (MP) ersätter Sibylla Jämting
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Helena Stålhammar (C)
Maria Hörnsten (S)
Britt Johansson (M)
Mari Lindahl (L)
Anders Gustafsson (SD)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör §§ 106-110
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
UIf Fransson, utredare §§ 88-105
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör §§ 106-110
Anders Liif, HR-direktör §§ 106-110
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör §§ 106-110

§ 88

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Marcus Eskdahl.

§ 89

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.
Fråga från Carina Ödebrink angående budgetprocess för 2018.
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§ 90

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 91

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

§ 92

Motion– Låt patientnämnden administrera alla
klagomål
Diarienummer: RJL2015/534
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige


Avslå motionen, då en ny lagstiftning kräver framtagande av nya
arbetssätt.

Reservation
Samuel Godrén till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har lämnat
motion om att låta patientnämnden administrera alla klagomål.
Motionen har behandlats av FS nämnden och föreslås avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från FS 2017-05-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17
 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01
 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08
 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11
 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10
 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Samuel Godréns yrkande och finner att regionstyrelsen avslår
Samuel Godréns yrkande och beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 93

Motion – Alternativ till våld, är det dags för nästa
steg nu
Diarienummer: RJL2016/1571
Beslut
Regionen föreslår regionfullmäktige besluta att
 Motionen är besvarad.
Reservation
Mikael Ekvall till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson,
Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i syfte att få svar på
ett antal frågeställningar kring våld i nära relationer.
Motionen har behandlats av FS nämnden och föreslås vara besvarad.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från FS 2017-05-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28
 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01
 Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2017-02-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08
 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26
 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Mikael
Ekvalls yrkande och finner att regionstyrelsen avslår Mikael Ekvalls
yrkande och beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 94

Årsredovisningar 2016 för Samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2017/220
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet,


Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet,



Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och
till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och
revisionsberättelser för år 2016 (bilagor).
Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av
förbundsmedlemmarna var för sig.
Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga
samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2016.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse inklusive underlag från samtliga
samordningsförbund daterat 2017-05-11.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 95
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Policy för upphandling av varor och tjänster
Diarienummer: RJL 2016/2881
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Fastställa policy för upphandling av varor och tjänster i enlighet
med arbetsutskottets förslag till tillägg.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna samt Miljöpartiet med
instämmande av ledamot från Vänsterpartiet.
Sammanfattning
Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god
hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till policy och
riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens verksamheter och
medarbetare i upphandlingsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-10-10
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-12
 Tjänsteskrivelse 2016-09-05
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Annica Nordqvist yrkar bifall till S och MP:s
yrkande i sin helhet. I yrkandet instämmer Mikael Ekvall.
Maria Frisk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag där stycke 1 och 6 i
yrkande från S och MP har bifallits.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
JA för arbetsutskottets förslag röstar: Maria Frisk, Rune Backlund,
Jimmy Henriksson, Malin Olsson, Martin Hytting, Mattias Ingesson,
Samuel Godrén och Malin Wengholm.
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NEJ för bifall Carina Ödebrinks yrkande röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica
Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 96

Revidering av förfrågningsunderlag Primärvård
inom vårdval i Jönköpings län 2017
Diarienummer: RJL 2017/1495
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag
Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2017 under
förutsättning att Samverkansnämnden – SVN, Sydöstra
sjukvårdsregionen fattar beslut om att revidera den regionala
prislistan för utomlänsvård samt,
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med
representanter från landsting och regioner tagit fram ett nationellt pris
för utomlänspatienter som använder digitala vårdtjänster i primärvården.
Styrelsen för SKL föreslår utifrån detta en gemensam
utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård.
Samverkansnämnden - SVN, Sydöstra sjukvårdsregionen fattar beslut
om den regionala prislistan för utomlänsvård.
En revidering av prislistan för digitala vårdtjänster leder till att det
förfrågningsunderlag för Primärvård inom vårdval i
Jönköpings län 2017 som regionfullmäktige beslutade om i november
2016 och som reglerar hur vårdgivare ska ersättas för vård av patienter
från andra landsting behöver anpassas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-15
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 97

Markförvärv samt nybyggnation av bussdepå för
Jönköpings Länstrafik
Diarienummer: RJL 2017/1441
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna markförvärv genom förvärv av alla aktier i bolaget
Nivika Älghunden AB för maximalt 115 000 000 kronor,
2. Godkänna nybyggnation av bussdepå till en maximal kostnad av
218 500 000 kronor.
Reservation
Samuel Godrén till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Jönköpings länstrafik (JLT) planerar för en bussdepå i egen regi för
stadstrafiken i Jönköping. Idag hyr trafikentreprenören bussdepå av
privat fastighetsägare. Den bussdepå som finns idag är för liten och
möjlighet till expansion saknas, med nuvarande lösning skulle
trafikentreprenören behöva investera i bussdepå för avtalstid om 8-10 år,
vilket bedöms ge höga kostnader i framtida trafikavtal. Bussdepån
planeras på en fastighet på cirka 53 000m² i Ljungarums industriområde.
Fastigheten förvärvas genom att Region Jönköpings län förvärvar
samtliga aktier i bolaget Nivika Älghunden AB.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén yrkar avslag på beslutet med följande
protokollsanteckning:
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Tätortstrafiken i Jönköping är idag väl utbyggd.
Sverigedemokraterna förespråkar att man istället för bussdepån
investerar i vårdpersonalen och startar en dialog om stadstrafiken med
Jönköpings kommun och medborgarna. På längre sikt ser vi spårvagn
som ett intressant och miljövänligt alternativ till fler bussar, vilket kan
förstärka stadstrafiken.
Carina Ödebrink och Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
JA för arbetsutskottets förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette
Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica Nordqvist,
Mikael Ekvall och Carina Ödebrink, Maria Frisk, Rune Backlund,
Jimmy Henriksson, Malin Olsson, Martin Hytting, Mattias Ingesson, och
Malin Wengholm.
NEJ för bifall till Samuel Godréns yrkande röstar: Samuel Godrén.
bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 98

Inköp av autoklaver till sterilcentralen på
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2017/1457
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna inköp av fyra autoklaver till sterilcentralen på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på maximalt
4 700 000 kronor.

Sign

PROTOKOLL

9(18)

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid:

2017-06-13, kl 11:00-15:25

Sammanfattning
Investeringen är planerad inom ramen för 2018 års specificerade
inventarier. Utbytet har funnits med i planeringen sedan 2014 och
verksamheten gör bedömningen att inköp av utrustningen bör göras
snarast möjligt. Förslaget är att inköpet tidigareläggs till 2017 och att
investeringsramen för 2018 minskas med
4 700 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 99

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Diarienummer: RJL 2017/1428
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar redovisning över icke slutbehandlade motioner till
regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar enligt bilaga de motioner som icke
slutbehandlats av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-16
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 100
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Granskning av årsredovisning 2016
Diarienummer: RJL 2017/955
Beslut
Regionstyrelsen
 Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse till Regionens revisorer
som svar på revisorernas granskningsrapport.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har avlämnat sin granskning avseende
årsredovisning 2016. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och
rekommendationer. Revisorerna
delar styrelsens bedömning att balanskravet är uppnått samt att god
hushållning uppnås år 2016.
I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka åtgärder som
regionstyrelsen planerar med hänsyn till den rekommendation som
revisorerna redovisar, samt svar på övriga frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-07
 Regionrevisionens skrivelse och rapport 2017-03-29
Beslutet skickas till
Regionens revisorer
Regionledningskontoret - ekonomi

§ 101

Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås
Diarienummer: RJL 2017/653
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket med
vid sammanträdet föreslaget tillägg och justering.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig
över ÅVS utredning Linköping-Borås.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2017-05-30
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar på ett tillägg till sidan 3, ytterligare en mening i
slutet av andra stycket under Obalanser eller luckor…
Region Jönköpings län vill dessutom framhålla vikten av att stationsläge
i Ulricehamn studeras ytterligare.
Vill även att ordet ”linjesträckning” på sidan 5 byts till ”korridoren”.
I ovanstående yrkanden instämmer Carina Ödebrink, Annica Nordqvist
samt ordföranden.
Beslutsgång
Regionstyrelsen bifaller ovanstående yrkanden från Rune Backlund.
Beslutet skickas till
Trafikverket
Regionledningskontoret – regional utveckling
§ 102

Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö
Diarienummer: RJL 2017/720
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket med
vid sammanträdet förslaget tillägg och justering.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Trafikverket getts möjlighet att yttra sig
över ÅVS utredning Jönköping-Malmö.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar på ett tillägg till sidan 3, ytterligare en mening i
slutet av andra stycket under Obalanser eller luckor…
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Region Jönköpings län vill dessutom framhålla vikten av att stationsläge
i Ljungby studeras ytterligare.
Vill även att ordet ”linjesträckning” på sidan 5 byts till ”korridoren”.
I ovanstående yrkanden instämmer Carina Ödebrink, Annica Nordqvist
samt ordföranden.
Beslutsgång
Regionstyrelsen bifaller ovanstående yrkanden från Rune Backlund.
Beslutet skickas till
Trafikverket
Regionledningskontoret – regional utveckling
§ 103

Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens
 Fördelar motioner enligt nedan
Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott
Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Sign
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Pröva digital tolkning
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Låt Spira spridas och spira för alla
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Hund i Regionens tjänst
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, SvenEvert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård
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Sammanställning över inkomna remisser och
promemorior
Beslut
Regionstyrelsen
 Noterar inkomna remisser och promemorior.

§ 105

§ 106

Övriga frågor


Carina Ödebrink framför synpunkter kring hantering och
utveckling av budgetarbetet inför 2018 och vill att detta tas upp
på arbetsutskottet vilket ordföranden samtycker till



Vid regionstyrelsens sammanträden hösten 2017 görs en
förändring i mötesstrukturen som innebär följande:
Sammanträdet börjar 09:00-12:00 med information, redovisning
m m, 12:00 lunch, 13:00-14:00 gruppmöten,14:00-16:30
beslutsärenden. Styrelsen godkänner upplägget för höstens
sammanträden.

Fördjupad månadsrapportering per april
Diarienummer: RJL 2017/98
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna fördjupad månadsrapport tertial 1 2017
Regionstyrelsen beslutar



Godkänna fördjupad månadsrapport tertial 1 2017 avseende de
delar som avser nämndens ansvarsområden.
Nämnderna med ekonomiskt underskott ska till styrelsen
återkomma med rapport om handlingsplaner och ekonomisk
redovisning vid styrelsens sammanträde i augusti.

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april månad
en fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade månadsrapporten
redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse samt ekonomisk
helårsprognos.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 107

Oberoende av bemanningsföretag - handlingsplan
Diarienummer: RJL 2017/468
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner bifogad handlingsplan för arbetet med att uppnå
oberoende av bemanningsföretag, med tillägg efter behandling i
Centrala Samverkansgruppen samt beaktande av synpunkter från
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård i enlighet med protokoll
daterat 2017-05-30.


Utöka med 10 AT-tjänster med finansiering ur styrelsens medel
för oförutsedda händelser för 2017 och beaktas i budget inför
2018.

Reservationer
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med
handlingsplan för att begränsa beroendet av bemanningsföretag. 2015
kompletterades strategin med en plan för utfasning. Nu pågår ett
nationellt arbete för att gemensamt mellan alla landsting och regioner
minska beroendet av bemanningsföretag.
Efter information och dialog i arbetsutskott och regionstyrelse lämnades
uppdrag till regionledningskontoret att presentera en fördjupad
handlingsplan.
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Beslutsunderlag
 Regiondirektören redovisar förslag på tillägg samt synpunkter
efter behandling i central samverkansgrupp. Synpunkterna rörde
att de anser att det är angeläget att minska beroendet av
bemanningsföretag, vikten av att det finns resurser för att
handleda AT-läkare, men även andra yrkesgrupper under
utbildning och introduktion samt de fackliga organisationernas
vilja att på alla nivåer medverka i arbetet.
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2017-05-30
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk redovisar och yrkar bifall till synpunkter från nämnden FS.
Ordföranden instämmer i Maria Frisk yrkanden samt det tillägg som
redovisats efter behandling i Centrala Samverkansgruppen – CSG
lydande:
Handlingsplanen har verkan på alla yrkesgrupper inom regionen.
En välfungerande verksamhet bygger på en kontinuitet i bemanning med
en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling i arbetet.
Att behålla och knyta medarbetare till en attraktiv arbetsplats är en
förutsättning för att utveckla vårdkvalitet och nya effektiva arbetssätt.
Carina Ödebrink yrkar bifall till yrkande från S, MP och V, se bilaga,
bifaller även synpunkt från CSG. I yrkandet instämmer Mikael Ekvall
och Annica Nordqvist.
Beslutsgång
På ordförandens fråga så godkänns handlingsplanen med tillägg och
synpunkter från FS-nämnden samt CSG.
Styrelsen beslutar avslå yrkanden från S, MP och V.
Votering begärs med följande voteringsproposition och utfall:
JA för avslag till yrkanden från S, MP och V röstar: Maria Frisk, Rune
Backlund, Jimmy Henriksson, Malin Olsson, Martin Hytting, Mattias
Ingesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm
NEJ för bifall till yrkanden från S, MP och V röstar: Marcus Eskdahl,
Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica
Nordqvist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
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Regionstyrelsen avslår yrkanden från S, MP och V
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal
§ 108

Aktuell information
Regiondirektören informerar om följande:
 Regionens instagramkonto
 Utvecklingskraft 30-31 maj
 Studiebesök under maj från Singapore, Tillitsdelegation och
Kalmar
 Invigning av dagrehabilitering samt konstverk vid Folkhögskolan
i Värnamo
 Ärendet av seende nybyggnation av Råslätts vårdcentral planeras
till styrelsen i augusti
 Frankfurtlinjen – Regionens borgensåtagande
 Regional utvecklingsdirektör lämnar anställning, planering av
rekrytering påbörjad.
 1177 – Sommarsituationen
 30 augusti sker invigning av operation i Värnamo.

§ 109

Bostadsbyggen – information
Redovisning och information av regiondirektör.

§ 110

Avslutning
Ordföranden önskar samtliga ledamöter och tjänstemän en fin sommar.
Styrelsens ledamöter önskar ordföranden dito.
Sammanträdet avslutas kl 15:25.

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Marcus Eskdahl
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Protokollet är justerat 2017- - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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