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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

2018-03-06, kl 09:00-14:25

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Mattias Ingesson (KD) ersätter Maria Frisk
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Malin Olsson (M)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Monica Li (V), ersätter Mikael Ekvall
Ann-Kristin Göransson (S) ersätter Marcus Eskdahl
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Tobias Gyllensten (S)
Annica Nordqvist (MP)
Helena Stålhammar (C)
Mari Lindahl (L)
Britt Johansson (M)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör § 32
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Staffan Hägg, verksamhetschef Futurum, § 29
Helena Glemdahl-Bergqvist, IT-direktör, § 31
Mikael Bärlin, informationssäkerhetschef, § 31

§ 26

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna samt informerar
tillsammans med Annica Nordqvist om att man vid dagens
sammanträde genomför den s k slingkollen. Innebär kontroll av
hur hörslingor fungerar i sammanträdeslokaler.
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Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Rune
Backlund.

§ 28

Fastställande av dagordning
Ordföranden meddelar att punkten om månadsrapport utgår.
I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utskickat förslag.

§ 29

Föredragning av ärenden inför beslut i
regionstyrelsen
I beslutsärenden ges information och/eller redovisning.

§ 30

Aktuell information
Regiondirektör informerar om följande:
 ”Vägen till legitimation” – 5-månaders utbildning inom
hälso- och sjukvård för utlandsfödda
 Rapport från Microsystemfestival
 Året UF-företag och lärare
 Genomförande av ”Idé för en dag” – ny form för
förslagsverksamhet – totalt 266 idéer kom in – återkopplas
till arbetsutskottet
 Handslag för ökad kunskap om EU
 Europaforum den 9 maj
 Redovisning av Riks-Stroke. Återkommer vid kommande
styrelse med en mer omfattande redogörelse
 Överföring av läkemedel i Cosmic
Carina Ödebrink rapporterar från Politikerforum i Stockholm.
Jonas Nilsson och Jimmy Ekström rapporterar från möte på
Länsstyrelsen avseende våld i nära relationer.

§ 31

Information IT, digitalisering och
informationssäkerhet
Redovisning av IT-direktör, kanslidirektör samt
informationssäkerhetschef om arbete som pågår inom ovan
rubricerade områden.

§ 32

Information internationellt arbete
Information av regional utvecklingsdirektör.
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Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom
att ge praxis och tillämpningar på begreppet
vård som inte kan anstå
Diarienummer: RJL2017/786
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Winberg, Anders
Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind
och Robert Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motion att
regionledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram medicinska
tillämpningar och praxis för begreppet ”vård som inte kan anstå”
med syfte att underlätta personalens bedömningar och få bättre
enhetlighet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-06-12
 Motion 2017-03-13
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Carina Ödebrink yrkar avslag på motionen och bifall till
föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag tillika
Carina Ödebrinks yrkande och Samuel Godréns yrkande om bifall
till motionen och finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag,
att avslå motionen.
Beslut skickas till
Regionfullmäktige
§ 34

Motion - Slopad patientavgift för fattiga
pensionärer
Diarienummer: RJL2017/575
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motion
regionfullmäktige beslutar att en utredning görs av hur många
fattigpensionärer över 70 år (enligt EU:s fattigdomsgräns) som
finns i länet, vilka möjligheter som finns att erbjuda dessa slopad
patientavgift och ungefärlig kostnad för detta.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag FS pre presidium sidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-06-12
 Motion 2017-02-22
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag om avslag
och Samuel Godréns yrkande om bifall till motionen och finner
att styrelsen bifaller föreliggande förslag, att avslå motionen.
Beslut skickas till
Regionfullmäktige
§35

Motion - Inför Äldremottagningar på
vårdcentralerna
Diarienummer: RJL2017/1420
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen är besvarad.
Reservation
Monica Li reserverar sig till förmån för eget yrkande med bifall
till motionen, i vilket Carina Ödebrink, Sibylla Jämting samt
Jimmy Ekström instämmer i.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motion att
regionfullmäktige beslutar att en utredning görs med syfte att ta
fram ett underlag för hur varje vårdcentral i framtiden skall inrätta
en äldremottagning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19
 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-08-30
 Motion 2017-05-08
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Monica Li yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
Carina Ödebrink, Sibylla Jämting och Jimmy Ekström.
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Rune Backlund yrkar bifall till nämnden för folkhälsa och
sjukvårds förslag att motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag om
besvarande och Monica Li med fleras yrkande om bifall till
motionen och finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag, att
motionen är besvarad.
Beslut skickas till
Regionfullmäktige
§ 36

Motion- Gör primärvården i vår region mer
likvärdig och jämlik
Diarienummer: RJL2017/1427
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen är besvarad med följande tillägg om:
Motionen och motionssvaret ska vara underlag till arbetet
med plan för framtidens hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion att regionfullmäktige
beslutar att en kartläggning av likvärdigheten på länets
vårdcentraler genomförs och presenteras inför regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-08-30
 Motion 2017-05-08
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Monica Li yrkar bifall till motionen.
Sign

PROTOKOLL

7(18)

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

2018-03-06, kl 09:00-14:25

Carina Ödebrink yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad
med följande tillägg: Motionen och motionssvaret ska vara
underlag till arbetet med plan för framtidens hälso- och sjukvård.
I Carina Ödebrinks yrkande instämmer Rune Backlund.
Beslutsgång
På ordförandes fråga bifalles föreliggande förslag om att
motionen ska anses besvarad. Regionstyrelsen beslutar även
bifalla Carina Ödebrinks yrkande om tillägg.
Beslut skickas till
Regionfullmäktige
§ 37

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län
Diarienummer: RJL 2018/218
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län.
Reservation
Samuel Godrén, Sverigedemokraterna till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och
användning i länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring
biogas i Jönköpings län. Utifrån detta beslut har en utredning
gjorts som innehåller olika alternativ till framtida lösningar. Nu
föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av
produktion och användande av biogas. Nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö har behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2018-02-27
 Protokollsutdrag från TIM presidium 2018-02-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
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Missiv till Överenskommelse kring biogas i Jönköpings
län 2018-01-23
Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-0108
Samverkan för biogas i Jönköpings län
Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1
Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4
Samråd om biogasutredningen, sammanställning Bilaga 5

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén yrkar avslag till föreliggande förslag. Vill till
protokollet göra följande anteckning vilket beviljas:
Sverigedemokraterna anser att de åtaganden som Regionen
förbinder sig till är för låsta kring biogas. Sverigedemokraterna
skulle hellre velat ha en inriktning mot elhybrider samt
miljödiesel som fordonsdrivmedel.
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag tillika
nämndens förslag till beslut. I Rune Backlunds yrkande
instämmer Carina Ödebrink.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag och avslår Samuel Godréns yrkande.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§37

Granskning av regionens arbete med att
utnyttja möjligheterna inom området Rätt
använd kompetens – RAK
Diarienummer: RJL 2017/2584
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner svar till regionrevisionen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens
arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd
kompetens – RAK. Regionstyrelsen återremitterade ärendet
2018-01-30 för ny beredning av yttrandet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09
 Granskningsrapport
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 38

Ombyggnad akutmottagningen psykiatri –
Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2017/3168
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnad av psykiatrins akutmottagning på
Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på
maximalt 5 250 000 kronor.
Sammanfattning
Akutmottagningen inom psykiatrin är i ett stort behov av att få en
ny entré. Ombyggnationen är motiverad av ett ökat patientflöde
och att många olika patientkategorier passerar den gemensamma
ingången. Detta leder ofta till störningar i arbetsflödet på
akutmottagningen. Ombyggnationen ger också förutsättningar att
bättre tillgodose behov av sekretess och säkerhet. Nämnden för
folkhälsa och sjukvård tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag från FS 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse inklusive ritning daterad 2018-01-03
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Beslutet skickas till
Nämnden folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa sjukvård
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – ledningsstab
Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter
§ 39

Betänkande bastjänstgöring för läkare – DS
2017/56
Diarienummer: RJL 2017/3280
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts
möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Region
Jönköpings län delar bilden av att det nuvarande systemet med
Allmäntjänstgöring (AT) behöver anpassas till nya
förutsättningar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse inklusive yttrande daterad 2018-01-24
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Regionledningskontoret – HR samt Futurum

§ 40

Verksamhetsberättelse – Regionstyrelsen
Diarienummer: RJL 2017/117
Beslut
Regionstyrelsen
 Lägger redovisade verksamhetsberättelser för 2017 till
handlingarna.
Sammanfattning
I december 2016 godkände nämnden verksamhetsplaner och
budget för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom
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nämndens ansvarsområde. Förvaltningens verksamhetsområden
har genom verksamhetsberättelse för 2017 återrapporterat utifrån
verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör tillsammans
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet
och resultat för 2017.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-09
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi
§ 41

Direktiv – Budget 2019 med flerårsplan för
2020-2021
Diarienummer: RJL 2017/3654
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021.
Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 i
två delar. I del 1 redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt
hur nämndernas budgetförslag ska utformas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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Köp av paviljong hus 45 vid Höglandssjukhuset
Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/101
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner köp av paviljong hus 45 vid
Höglandssjukhuset i Eksjö till en kostnad på maximalt
2 266 000 kronor.
Sammanfattning
Paviljong hus 45 kommer att behövas i minst 5 år framåt. Region
Jönköpings län hyr idag paviljong hus 45 i Eksjö till kallhyra för
800 000 kronor/år. Region Jönköpings län har fått möjlighet att
köpa paviljongen för 2 266 000 kronor, detta skulle dels innebära
en lägre kostnad under tänkt nyttjandeperiod, dels att det finns
möjlighet att sälja den vidare efter nyttjandeperioden.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter

§ 43

Åtgärder i samband med byggnation av
bussgata Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/102
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner genomförande av bullerdämpande åtgärder i
samband med byggnation av bussgata vid
Höglandssjukhuset i Eksjö till en kostnad på maximalt
2 950 000 kronor.
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Sammanfattning
Bussar i linjetrafik ska ha en ny dragning genom sjukhusområdet.
Utredning av hur närliggande hus 17 och 18 påverkas har
genomförts.
Denna visar att bullerdämpande åtgärder måste vidtas bland annat
genom fönsterbyte. Förstärkning och breddning av vägen måste
göras och en ny gång- och cykelväg anläggas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service - regionfastigheter
§ 44

Omdisponering för tidigareläggning av köp av
SPECT-CT
Diarienummer: RJL 2018/103
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner omfördelning av överskott från tidigare
beviljade investeringar för att tidigarelägga utbyte av
gammakamera med SPECT-CT till en maximal kostnad på
5 600 000 kronor.
Sammanfattning
Av två tidigare beviljade investeringar, 2016 respektive 2017, för
SPECT-CT och PET-CT finns ett överskott på 8 000 000 kronor
av de totalt 36 500 000 kronor som beviljats. Av dessa 8 000 000
kronor föreslås 5 600 000 kronor att användas för en
tidigareläggning av utbyte av en SPECT-CT.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – ledningsstab
§ 45

Utbyte av personuppgifter vid
utomlänsfakturering
Diarienummer: RJL 2018/396
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer gemensamt regelverk för digital
utomlänsfakturering att gälla för Region Jönköpings län.
Sammanfattning
Landsting och region fakturerar varandra för utförd vård av
patienter som bor i annat landsting/region. Genom att hantera ett
digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen göras effektivare och säkrare. Ett gemensamt
regelverk med gemensamma principer för utbyte av
personuppgifter vid fakturering av vårdinsatser har tagits fram
vilket Region Jönköpings län ställer sig bakom.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi

§ 46

Motion – Nu blir vi väl MR-region
Diarienummer: RJL 2017/1424
Beslut
Regionstyrelsen
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att ge en
återkoppling av vårt MR-arbete och koppling till SKL:s
plattform före sommaren.
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Sammanfattning
Motion från ledamöterna Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth
Töre och Lennart Karlsson, som bifallits av regionfullmäktige
2018-02-06.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-02-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - regiondirektör
§ 47

Motion – Bygg studentbostäder i Regionens
regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionstyrelsen
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att notera och
förmedla fullmäktiges beslut till ledamöterna i
Bostadsbyggen i Jönköping AB samt till nämnden
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Sammanfattning
Motion från ledamoten Simon Johansson som bifallits av
regionfullmäktige 2018-02-06.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-02-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-04
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-10-03
 Motion 2017-03-09
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
Bostadsbyggen i Jönköping AB – samtliga ledamöter
§ 48

Motion – Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL 2017/400
Beslut
Regionstyrelsen
 Remitterar uppdraget i den bifallna motionen till nämnden
för folkhälsa och sjukvård.
Sammanfattning
Motion från ledamot Mikael Ekvall som bifallits av
regionfullmäktige 2018-02-06.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-02-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21
 Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidium 2017-11-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Protokollsutdrag presidium 2017-09-27
 Protokollsutdrag nämnd FS
2017-09-12
 Protokollsutdrag presidium 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidium 2017-06-12
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Motion daterad 2017-02-06
Beslutet skickas till
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – FS

§ 49

Sammanställning av anmälda
delegationsbeslut
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
Sign

PROTOKOLL

17(18)

Regionstyrelsen §§ 26-55
Tid:

2018-03-06, kl 09:00-14:25

handlingarna.
Vid behandling av anmält delegationsbeslut avseende
upphandling av hyrpersonal så önskar Carina Ödebrink till
kommande arbetsutskott en redovisning av detta.
§ 50

Sammanställning av anmälda
informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 51

Val – ombud till ägarråd för Inera AB
Beslut
Regionstyrelsen
 Utser Rune Backlund att företräda Region Jönköpings län
i samband med ägarråd för Inera AB.
Sammanfattning
Inför ägarråd i Inera AB behöver Region Jönköpings län utse
företrädare då vald ledamot och ersättare har förhinder.
Beslutet skickas till
Inera AB
Regionledningskontoret – kansli

§ 52

Fördelning av inkommen motion
Diarienummer: RJL 2017/3575
Beslut
Regionstyrelsen
 Remitterar inkommen motion – Jämställdhetsintegrering i
praktiken till arbetsutskottet.
Sammanfattning
I motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslås
regionfullmäktige besluta att regionfullmäktige fastställer Region
Jönköpings läns jämställdhetspolicy, att Region Jönköpings län
tar fram en handlingsplan för hur jämställdhetsintegrering ska ske
i praktiken i regionen samtliga verksamheter, att handlingsplanen
konkretiserar tillvägagångssätt och utvecklar tydliga mål för
jämställdhetsintegrering.
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Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionledningskontoret – kansli
§ 53

Sammanställning inkomna remisser
Regionstyrelsen noterar sammanställning över inkomna remisser
för perioden januari månad.

§ 54

Övrigt
Carina Ödebrink önskar till nästa sammanträde en redovisning
över planering för sommaren 2018.

§ 55

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 14:25

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Rune Backlund

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