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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionstyrelsen §§ 133-138 

Tid: 2018-06-19, kl 08:00-08:30 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Bella Rosa  

Närvarande: Beslutande:  

Malin Wengholm (M), ordförande 

Maria Frisk (KD) 

Carina Ödebrink (S) 

Rune Backlund (C) 

Jimmy Ekström (L)  

Malin Olsson (M) 

Bertil Nilsson (M) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V)  

Marcus Eskdahl (S)  

Jeanette Söderström (S)  

Jonas Nilsson (S) 

Ann-Kristin Göransson (S), Rachel De Basso  

Sibylla Jämting (MP)  

Samuel Godrén (SD) 

 

Ersättare:  

Mari Lindahl (L) 

Per Svenberg (S) 

 

Övriga:  

Agneta Jansmyr, regiondirektör  

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Jane Ydman, ekonomidirektör  

  

§ 133 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens 

extra sammanträde.  

§ 134 Val av protokolljusterare  
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Marcus 

Eskdahl. 

 

Ordföranden meddelar att protokollet justeras omedelbart.  

§ 135 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med 

tillägg av ärende att utse ombud inför årsstämma i 

Kreditgarantiföreningen den 20 juni 2018.  
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§ 136 
Cambio Cosmic - tilläggsavtal 
Diarienummer: RJL 2018/1612 

 

Beslut 

Regionstyrelsen  

1.   Ställer sig bakom inriktningen att teckna tilläggsavtal till 

underhållsavtal för vårdinformationssystem, som för 

Region Jönköpings län innebär utökade 

utvecklingskostnader på 70 miljoner kronor 2019 – 2023. 

Finansiering hänförs till budgetarbete inför 2019. 

Förutsättningen för att underteckna avtalet är att samtliga 

berörda regioner/landsting och Capio bedömer att avtalet 

tillgodoser leveranskvalitet, att plattformen för innovation 

innebär ett ramverk med öppna APIer och en tydlig 

effekthemtagning. 

2.   Ge regiondirektör i uppdrag att underteckna tilläggsavtal, 

samt att återkomma med regelbunden uppföljning till 

regionstyrelsen i ärendet. 

3.   Samt att sjukvårdens medarbetares delaktighet i det 

fortsatta arbetet är av stor vikt.  

 

Sammanfattning 

De åtta landsting och regioner som tillsammans med Capio 

använder vårdinformationssystemet Cosmic har vid möten med 

politiska ledningar och tjänstemannaledningar enats om att 

tillsammans med Cambio vidareutveckla systemet för att möta 

framtida behov. Förhandlingarna befinner sig nu i slutfas.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-12 

 Tjänsteskrivelse 2018-06-12 

 

Yrkande/förslag vid sammanträdet 

Föreslås komplettering av ovanstående beslutsförslag enligt 

följande. Punkt 2: samt att återkomma med regelbunden 

uppföljning till regionstyrelsen i ärendet. Tillägg punkt 3: Samt 

att sjukvårdens medarbetares delaktighet i det fortsatta arbetet är 

av stor vikt.  

 



 

PROTOKOLL 3(3) 

      

 

Regionstyrelsen §§ 133-138 

Tid: 2018-06-19, kl 08:00-08:30 

 

 

 Sign 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi   

§ 137 Ombud vid årstämma – Kreditgarantiföreningen 
Diarienummer: RJL 2018/1455 

 

Beslut 

Regionstyrelsen 

 Utser Rune Backlund att representera Region Jönköpings 

län vid Kreditgarantiföreningens årsstämma den 20 juni, 

2018. 

 

Sammanfattning 

Kreditgarantiföreningen har kallat till årsstämma den 20 juni 

2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Kallelse och handlingar från KGF 

 

Beslutet skickas till  

Kreditgarantiföreningen  

Berörd ledamot  

§ 138 Avslutning 
Sammanträdet avslutas kl 08:30.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 
Justeras 

 

Malin Wengholm   Marcus Eskdahl   

 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


