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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid:

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L) ersätts av Mari Lindahl §§ 57- del av
§ 59
Malin Olsson (M)
Bertil Nilsson (M)
Anna-Karin Yngvesson (KD)
Mikael Ekvall (V)
Marcus Eskdahl (S)
Jeanette Söderström (S)
Jonas Nilsson (S)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Annica Nordqvist (MP)
Mari Lindahl (L), ersätter Jimmy Ekström §§ 57- del av
§ 59
Britt Johansson (M)
Eva Nilsson (M)
Irene Oskarsson (KD)
Monica Li (V)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Ami Andersson, förhandlingschef, § 63
Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg, § 63

§ 57

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens
sammanträde.
Sign
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§ 58

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Bertil Nilsson

§ 59

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.
Marcus Eskdahl önskar få följande fråga besvarad vid nästa
sammanträde med regionstyrelsen: När det gäller det som
redovisas i årsredovisningen kring köpt och såld vård finns en
utveckling över tid där läkarbesöken ökar för såld vård och
minskar för köpt vård. Hur påverkar detta vår tillgänglighet och
hur regionen använder bemanningsföretag?

§ 60

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

§ 61

Aktuell information
Regiondirektör informerar om följande:
 Det digitala vårdmötet – rapport från konferens
arrangerad av Dagens Medicin
 Rekommendation från Sveriges Kommuner och
Landsting om avgift på lägst 100 kronor för digitala
vårdbesök
 Arbete i Armenien med barn som har cystisk fibros
”Whats best for baby Esther”
 Oberoende av bemanningsföretag
 Nationell patientenkät
 Onkologidagar på Elmia
 Folkhälsoenkät, presentation av resultat 28/3.
 Omförhandling av hyresavtal för Norrahammars
vårdcentral.
 GDPR – information vid nästa styrelsesammanträde

§ 62

Månadsrapport
Information av ekonomidirektör
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§ 63

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Planering för sommaren 2018
Information av Ami Andersson och Anette Petersson om
planering för sommaren 2018.

§ 64

Strokevård
Redovisning av hälso- och sjukvårdsdirektör kring Region
Jönköpings läns utfall i kvalitetsregister avseende strokevård.

§ 65

Årsredovisning 2017
Diarienummer: RJL 2017/117
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande årsredovisning för 2017
 Tillföra årets resultat 366 miljoner kronor till det egna
kapitalet.
Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. I
årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen
för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom
finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen
att verksamheten under 2017 i Region Jönköpings län
kännetecknas av god hushållning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13, inkl
nämnd FS, TIM 2018-03-20, ANA 2018-03-21
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
 Årsredovisning 2017 med bilagor
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 66

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Fördelning av riktade statsbidrag inom hälsooch sjukvård med överenskommelser mellan
SKL och staten
Diarienummer: RJL 2017/83
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna förslag till hantering av riktade statsbidrag
enligt föreliggande tjänsteskrivelse
Sammanfattning
Regionfullmäktige gav 2017-12-05 regionstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag till fördelning av de återstående riktade
statsbidragen. En stor del av uppdragen/åtgärderna som ska
genomföras med finansiering från statsbidrag finns beskrivna i
beslutad budget med verksamhetsplan för 2018. Utöver detta
formas uppdrag utifrån de överenskommelser som tecknas mellan
SKL och staten och som reglerar vad landsting/regioner ska göra
för att erhålla statsbidragen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting vill till protokollet göra en anteckning vilket
godkänns.
Miljöpartiet vill särskilt betona att vid fördelning av riktade
statsbidrag som inte redan fördelats i budget bör särskilt följande
beaktas:
- behovet av förstärkta resurser till primärvården
- behoven av åtgärder som ökar attraktiviteten och förbättrar
villkoren för vårdpersonal som arbetar obekväm arbetstid, dvs
kvällar, helger och nätter
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 67

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Motion – Är den läkartiden som erbjuds
patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig
Diarienummer: RJL2017/1419
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen är besvarad.
Reservation
Mikael Ekvall, Carina Ödebrink samt Sibylla Jämting reserverar
sig till förmån för gemensamt yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har
information lämnats till Nämnden för folkhälsa och sjukvård och
presidiet tog fram ett förslag till beslut. Vid nämndens
sammanträde beslutades om återremiss för komplettering. Efter
att en komplettering är gjord har presidiet tagit fram ett förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-30
 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10
 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19
 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion 2017-05-08
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
Sibylla Jämting och Carina Ödebrink.
Maria Frisk yrkar bifall till nämndens förslag, att motionen är
besvarad.
Sign
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Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
JA för föreliggande förslag tillika Maria Frisks yrkande röstar:
Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Ekström, Malin Olsson,
Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och
Malin Wengholm.
NEJ för bifall till Mikael Ekvall med fleras yrkande röstar:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De
Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
bifaller Maria Frisks yrkande tillika nämndens förslag om att
motionen är besvarad.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 68

Motion – Hund i Regionens tjänst
Diarienummer: RJL2017/1341
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Bifalla motionen.
Sammanfattning
Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla
Jämting, Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen Hund i
Regionens tjänst att:


Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att
vård/terapihundar också ska finnas inom vården i vår
region.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
Sign
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Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
Motion daterad 2017-05-02

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
§ 69

Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen
Diarienummer: RJL2017/1172
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Avslå motionen.
Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth
Werner, Sven Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind,
Robert Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen
Inrätta korttidsplatser på sjukhusen


Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade
patienter på något av sjukhusen och bemanna dessa med
vårdbiträden/undersköterskor.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion daterad 2017-04-18
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Sign
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Samuel Godréns yrkanden och finner att styrelsen avslår
motionen.
Beslut skickas till
Regionfullmäktige
§ 70

Motion – Återinför vårdbiträden för enklare
arbetsuppgifter
Diarienummer: RJL2017/1042
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Avslå motionen.
Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja
Ganekind, Robert Andersson, Elisabeth Werner, Anders
Gustafsson, Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i
motionen Återinföra vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter att:


regionen introducerar vårdbiträden för att arbetsuppgifter
ska kunna omfördelas och frigöra tid och därigenom
använda resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Motion daterad 2017-03-17.
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Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Jimmy Ekström vill till protokollet göra en anteckning vilket
godkänns.
Liberalerna har sedan länge pekat på problematiken med att
sjukvården i för hög grad akademiserats. Det innebär att
kvalificerad kompetens ofta utför mindre kvalificerade
arbetsuppgifter. Region Jönköpings län arbetar sedan tidigare
med RAK (rätt använd kompetens) och vårdnära service som bl.a.
syftar till att skapa en organisering av verksamheten där
arbetsuppgifter i högre utsträckning utförs av rätt kompetensnivå.
Målsättningen att fasa ut förekomsten av vårdbiträden till förmån
för undersköterskor (och i förlängningen sjuksköterskor) har haft
goda föresatser men bör överges i ljuset av de utmaningar vi står
inför att bemanna sjukvården resurseffektivt. Vårdbiträden har
fortsatt en roll att fylla i hälso- och sjukvården.
Beslutsgång
På ordförandes fråga om motionen ska avslås, ska bifallas eller
ska anses besvarad beslutar styrelsen att motionen ska avslås.
Beslut skickas till
Regionfullmäktige
§ 71

Motion - Pendlare behöver fler morötter och
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Avslå 1:a och 2.a att-satserna
2. Bifalla 3:e att-satsen
Reservation
Mikael Ekvall och Sibylla Jämting reserverar sig mot beslutet till
förmån för gemensamt yrkande.
Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från
Vänsterpartiet i motionen föreslås:
Sign
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Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de
centrala tätorter som har pendlarparkeringar utreds.
Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta
med kommunerna i frågan eftersom varje kommun i länet
har unika förutsättningar för pendlartrafik och eventuella
pendlarbiljetter.
Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida
pendlarparkeringar.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2018-02-27
 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-31
 Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar på att att-sats 1: avslås,
att-sats 2: besvarad, att-sats 3: bifallen.
Sibylla Jämting yrkar på bifall till motionen i sin helhet i vilket
Mikael Ekvall instämmer.
Rune Backlund yrkar bifall till nämnden TIM:s förslag tillika
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer samtliga yrkanden under proposition och
finner föreliggande förslag är antaget om avslag till 1:a och 2:a
att-satserna samt bifall till 3:e att-satsen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 72
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Ombyggnad för samlokalisation av
kvinnohälsovården
Diarienummer: RJL 2017/1778
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner ombyggnation för samlokalisering av delar av
kvinnohälsovård till en kostnad på maximalt 5 600 000
kronor.
Reservation
Carina Ödebrink, Sibylla Jämting samt Mikael Ekvall reserverar
sig till förmån för gemensamt yrkande.
Sammanfattning
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera
cellprovstagningen samt den läkarmottagning inom
kvinnohälsovården som idag finns på väster i Jönköping och i
Huskvarna. Genom att centralisera de gynekologiska
cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns
möjlighet att använda resurser bättre och frigöra barnmorske‐ och
läkartid till patientarbete. Den samlade mottagningen ska finnas i
höghuset på Rosenlund.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Protokollsutdrag nämnd FS 2017-11-21
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06
 Tjänsteskrivelse 2017-10-20
 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22
 Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2017-08-11
 Protokollsutdrag arbetsutskott 2017-06-26
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13
 Ritning

Sign
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag.
Carina Ödebrink, Sibylla Jämting samt Mikael Ekvall yrkar enligt
följande:
Vi yrkar avslag på att samlokalisera de gynekologiska
cellprovstagningarna. För en lätt tillgänglig och jämlik hälsooch sjukvård är det av stort värde att cellprovstagningen kan
göras på de platser som finns idag. Utgångspunkten ska vara att
kvinnan själv kan välja om hon vill ta sitt cellprov på hemorten
eller göra det i centrala Jönköping, inte tvärtom.
Däremot ser vi ett värde i att läkarmottagning och
infertilitetsmottagning samordnas för att använda resurser och
kompetens på bästa sätt samt erbjuda en verksamhet av hög
kvalitet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande
voteringsproposition och utfall:
JA för föreliggande förslag tillika Maria Frisks yrkande röstar:
Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Ekström, Malin Olsson,
Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och
Malin Wengholm.
NEJ för bifall till Carina Ödebrinks, Sibylla Jämting samt Mikael
Ekvalls yrkande röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström,
Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall
och Carina Ödebrink.
bifaller Maria Frisks yrkande tillika förliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, folkhälsa och sjukvård
Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter
Kvinnohälsovården

Sign
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Revidering av uppförandekod för leverantörer
Diarienummer: RJL 2018/186
Beslut
Regionstyrelsen
 Antar föreliggande förslag till prioriterade områden för
krav på uppförandekod.
Sammanfattning
Styrgruppen för det nationella samarbetsprojektet Socialt Ansvar i
Offentlig Upphandling har nu uppdaterat de prioriterade
riskområden inom vilka krav på uppförandekod bör ställas.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
 Missiv/Tjänsteskrivelse 2018-01-19
 Revidering av Landstingets uppförandekod för
leverantörer 2013-03-14
 Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2012-05-07
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli, ekonomi
Verksamhetsstöd och service - stab

§ 74

Granskningsrapport avseende investeringar
Diarienummer: RJL 2017/3574
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar till
regionrevisionen med justering i enlighet med Carina
Ödebrinks förslag i regionstyrelsens arbetsutskott.
2. Anmäler svar till regionrevisionen till regionfullmäktige

Sign
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Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av
investeringsprocessen. I granskningen lyfter revisionen fram de
förändringar av processen som redan genomförts och kommer att
genomföras inom ramen för redan pågående utvecklingsarbete.
Utöver det lyfter revisionen fram några områden som bör ses över
i det fortsatta arbetet med investeringsprocessen.
Beslutsunderlag
 Protokoll från arbetsutskottet 2018-03-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
 Missiv och revisionsrapport från regionrevisionen daterat
2017-12-12
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 75

Granskning av regionens arbete med
chefsförsörjning
Diarienummer: RJL 2018/239
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar till
regionrevisionen med justering enligt arbetsutskottets
förslag.
2. Anmäler svar till regionrevisonen till regionfullmäktige.
Reservationer
Carina Ödebrink reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkan
i vilket Sibylla Jämting instämmer.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens
arbete med chefsförsörjning. Revisorernas sammanfattande
bedömning är att Region Jönköpings län arbetar aktivt med
många delar i chefsförsörjningsprocessen samt lämnar några
rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar
på revisionens rekommendationer.

Sign
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink vidhåller sitt tidigare yrkande, avseende andra
stycket, från arbetsutskottet på att följande skrivning läggs in
under svar på rekommendationer istället för Rune Backlunds
förslag till skrivning:
Inför kommande mandatperiod pågår dessutom en översyn av den
politiska organisationen som kommer bli föremål för beslut.
Rune Backlund yrkar bifall till sitt och föreliggande förslag från
arbetsutskottet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag från
arbetsutskottet mot Carina Ödebrinks ändringsyrkande.
Arbetsutskottets förslag bifalles.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02
 Missiv och granskningsrapport daterat 2018-01-22
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 76

Direktiv – Budget 2019 med flerårsplan för
2020-2021
Diarienummer: RJL 2017/3654
Beslut
Regionstyrelsen
 Fastställer del 2 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021.
Sammanfattning
Budgetberedningen lämnar direktiv för arbetet med budget med
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 i två delar.
Del 1 beslutades i regionstyrelsen den 6 mars 2018.

Sign
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Föreliggande direktiv, del 2, omfattar finansiella förutsättningar
med ekonomiska ramar för 2019, förutsättningar för planering av
investeringar, komplettering kring nämndernas utformning av
budgetförslag, resultat av dialog mellan budgetberedning och
nämndernas presidier samt tidplan för höstens arbete.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-07
Yrkande/förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Ekvall vill till protokollet göra en anteckning vilket
godkänns.
Under flera rubriker i direktivet beskrivs den så kallade
Välfärdsutmaningen. Välfärdsutmaningen sammanfattas med
hjälp av ett framtidsscenario där befolkningens livslängd ökar
och skatteintäkterna minskar i förhållande till den arbetande
delen av befolkningen. Lösningarna för den närmast dystopiska
framtidsbilden föreslås enligt Välfärdsutmaningen vara bland
annat effektiviseringar, nedskärningar och höjd pensionsålder.
Det är en framtidsbild och ett paket av lösningar som i grunden
är baserade på en allenarådande borgerlig framtidsvision.
Vänsterpartiet menar att en annan framtid är möjlig och delar
inte fullt ut den väldigt kategoriska och cementerande bilden av
framtiden som speglas i direktivet. Sverige är en demokrati och de
ekonomiska förutsättningarna för regioner och kommuner kan
drastiskt ändras genom omläggningar i den ekonomiska politiken.
Vänsterpartiet menar att en utveckling och förstärkning av den
ekonomiska demokratin och en rättvisare fördelning av
samhällets tillgångar är några av lösningarna för att i framtiden
klara av att tillgodose behoven av god samhällsservice.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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Regionstyrelsen §§ 57-83
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§ 77

2018-03-27, kl 09:00-14:45

Ansökan om ekonomiskt bidrag från Region
Jönköpings Län för genomförande av STkonferens “Framtidens Primärvård
Diarienummer: RJL 2018/561
Beslut
Regionstyrelsen
 Beviljar bidrag om 275 000 kr till genomförande av STkonferensen ”Framtidens Primärvård”
Sammanfattning
Beslutet ligger i nivå med tidigare givna bidrag för samma
arrangemang på andra orter.
Beslutsunderlag
 Ansökan från lokal arrangörsgrupp.
Beslutet skickas till
Arrangörsgrupp
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli

§ 78

Tidsplan RUS
Diarienummer: RJL 2017/1082
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner reviderad tidsplan för regional
utvecklingsstrategi – RUS enligt nedan.
Sammanfattning
Föreligger reviderad tidsplan för RUS enligt följande:
 Remissutgåva till nämnder 5 resp 7 juni
 Remissutgåva till regionstyrelsen 12 juni
 Remiss skickas ut vecka 26 med sista datum 7 oktober
 Beslut i nämnder i december
 Beslut i regionstyrelsen i december alternativt januari
 Beslut i regionfullmäktige februari
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2018-03-27, kl 09:00-14:45

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regional utveckling
§ 79

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

§ 80

Sammanställning av anmälda
informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 81

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

§ 82

Övrigt
Kompletterande svar ges på frågor rörande årsredovisningen.

§ 83

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 14:45.

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Bertil Nilsson

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