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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 139-158
Tid:

2018-08-14, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

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)
Rachel De Basso (S)
Sibylla Jämting (MP)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Britt Johansson (M)
Annica Nordqvist (MP)
Mari Lindahl (L)
Mattias Ingesson (KD)
Anders Gustafsson (SD)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Mattias Olsson, finanschef § 142
Maria Cannerborg, miljöchef § 142

§ 139

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens
sammanträde.

§ 140

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jeanette
Söderström.
Sign

PROTOKOLL

2(16)

Regionstyrelsen §§ 139-158
Tid:

§ 141

2018-08-14, kl 09:00-14:10

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 142

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

§ 143

Aktuell information
Regiondirektör informerar om följande:
 Konferens den 29 augusti – Tema Digitalisering
 Utveckling av bråck- och bukväggskirurgi
 Almedalen 2018
 Samarbete inom F-samverkan med anledning av
sommarens brandrisk och torka
 Återkoppling kring vidtagna åtgärder med anledning av
en torr sommar – ex högre andel inköp av svenskt kött
inom måltidsservice
 Värnamo sjukhus strömlöst efter strömavbrott, reservel
fungerade väl.
 Dagens Medicins topplista/maktlista över inflytelserika
personer inom hälso- och sjukvård
 Fråga om MR-kamera besvaras.
Information av hälso- och sjukvårdsdirektör:
 Rapport sommaren 2018 och daglig styrning av
verksamheten inom hälso- och sjukvård
 Utvärdering av sommaren 2018 kommer att presenteras

§ 144

Fossil scanning
Finanschef och miljöchef redovisar regionens aktie- och
ränteportfölj och dess klimatavtryck – s k "Fossil scanning”.

§ 145

Motion – Kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi
Diarienummer: RJL 2017/1266
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
 Motionen avslås
Sign
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Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno
Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man
föreslår:
 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan
eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver
kollektivtrafiken i egen regi.
 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat
huvudmannaskap inom kollektivtrafiken finns förespråkar
att trafiken drivs i gemensam regi istället för externa
upphandlade aktörer.
Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö har behandlat
motionen.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag TIM 2018-06-05
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11
 Faktaunderlag, motion-kollektivtrafik i egen regi är
framtidens melodi, daterad 2018-03-23
 Rapport-Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken
2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3)
 Rapport-Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för
pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017)
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen.
Rune Backlund yrkar bifall till nämndens förslag att motionen
avslås.
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För Socialdemokraterna yrkar Carina Ödebrink avslag till 1:a attsaten och bifall till 2:a att-satsen, samt lämnar följande
protokollsanteckning som även lämnats vid nämndens behandling
av motionen:
”Vi ställer oss bakom intentionen med motionen att driva
kollektivtrafik i egen regi när det gäller stadsbusstrafiken i
Jönköping och Krösatågstrafiken, men vill även i fortsättningen
upphandla regionbusstrafiken”.
Sibylla Jämting instämmer i Carina Ödebrinks yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att motionens att-satser behandlas var för
sig.
Ordföranden ställer proposition på 1:a att-satsen, föreliggande
förslag om avslag mot Mikael Ekvalls förslag om bifall.
Styrelsen beslutar avslå 1:a att-satsen.
Ordföranden ställer proposition på 2:a att-satsen, föreliggande
förslag om avslag mot Mikael Ekvall med fleras förslag om bifall.
Styrelsen beslutar avslå 2:a att-satsen efter votering med följande
utfall:
JA för avslag röstar: Maria Frisk, Rune Backlund, Malin Olsson,
Jimmy Ekström, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel
Godrén och Malin Wengholm.
NEJ för bifall röstar:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De
Basso, Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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§ 146
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Arvodesregler för förtroendevalda inom Region
Jönköpings län – 2019-2022
Diarienummer: RJL 2018/1288
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Fastställa föreliggande arvodesregler för förtroendevalda
inom Region Jönköpings län med föreslagna ändringar
enligt följande:
- Arvodering av delarvoderade regionråd – 60%
- Fast del av partianslag - 2 % med resterande
mandatfördelat.
- Ordförande i upphandlings- och personaldelegation - ska
vara hel- eller delarvoderat regionråd.
- De som har ett årsarvode på 40% har rätt till
sammanträdesersättning för styrelse och nämnder.
Regionstyrelsen
 Ger regionledningskontoret i uppdrag att presentera ett
förslag där regionråden erbjuds ett årskort i regiontrafiken.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag.
Sammanfattning
Inför ny mandatperiod ska beslut om nytt arvodesreglemente för
förtroendevalda tas av regionsfullmäktige. Parlamentariska
nämnden har lämnat förslag till arvodesreglemente.
Föreligger justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges
beslut om politisk organisation 2018-06-19.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-08-13
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-06-25
 Justerat arvodesreglemente efter regionfullmäktiges beslut
2018-06-19
 Protokollsutdrag samt förslag till arvodesreglemente från
parlamentariska nämnden 2018-06-05
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
2018-08-13.
Yrkar även att ett uppdrag ges till regionledningskontoret att
under hösten 2018 presentera ett förslag där regionråden erbjuds
ett årskort i regiontrafiken och att arvodesreglerna härefter
eventuellt får kompletteras.
Carina Ödebrink yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att
fördelning av partianslag är 2 % fast del och resterande
mandatfördelat.
Yrkar avslag på att ordförande i upphandlings- och
personaldelegation ska vara helarvoderat regionråd samt yrkar på
att de som har ett årsarvode på 40 % har rätt till
sammanträdesersättning för styrelse och fullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om att
ordföranden i delegationerna ska vara hel- eller delarvoderat
regionråd mot Carina Ödebrinks förslag att ordföranden tas ur
styrelsen. Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag efter
votering med följande utfall:
JA för arbetsutskottets förslag röstar: Maria Frisk, Rune
Backlund, Malin Olsson, Jimmy Ekström, Bertil Nilsson, AnnaKarin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin Wengholm.
NEJ för bifall till Carina Ödebrinks förslag röstar: Marcus
Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso,
och Carina Ödebrink.
Avstår från att rösta gör: Sibylla Jämting och Mikael Ekvall.
Regionstyrelsen bifaller således föreliggande förslag till
arvodesreglemente med de ändringar som arbetsutskottet förslagit
enligt följande:
 Arvodering av delarvoderade regionråd – 60%
 Fast del av partianslag - 2 % med resterande
mandatfördelat.
Sign
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Ordförande i upphandlings- och personaldelegation - ska
vara hel- eller delarvoderat regionråd.

Regionstyrelsen bifaller även Rune Backlunds yrkande om ett
uppdrag till regionledningskontoret att presentera ett förslag där
regionråden erbjuds ett årskort i regiontrafiken.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 147

Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda – OPF-KL
Diarienummer: RJL 2018/1308
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Fastställa omställningsstöd och pension för
förtroendevalda sidan 1-9 i enlighet med föreliggande
förslag tillika parlamentariska nämndens förslag.
Reservationer
Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Förslag till omställningsstöd enligt OPF-KL för förtroendevalda i
Region Jönköpings län har tagits fram av parlamentariska
nämnden för beslut av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Protokollsutdrag samt förslag från parlamentariska
nämnden 2018-05-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar i första hand på återremis av ärendet för en
kostnadsberäkning. Om återremissyrkandet faller yrkar istället
Sibylla Jämting på en ny skrivning avseende paragraf 4 lydande:
"Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent
av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års
sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett
Sign
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ekonomiskt omställningsstöd på 2 månader. Ekonomiskt
omställningsstöd utges i högst 2 år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under
de första 16 månaderna och med 60 procent resterande 8
månader. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen som längst till och med kalendermånaden
innan den förtroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet
från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Utbetalning av omställningsstöd samordnas med
förvärvsinkomster. Försäkran om egen aktivitet i syfte att hitta
annan försörjning samt uppgift om eventuell inkomst inlämnas i
samband med ansökan, därefter vid förändring eller på begäran.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med
sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller
landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regeringen."
Beslutsgång
På ordförandes fråga om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras beslutas att ärendet avgörs idag.
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Sibylla Jämtings
yrkande på en ny skrivning avseende paragraf 4 och finner att
regionstyrelsen avslår Sibylla Jämtings yrkande.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 148

Regional transportplan för Jönköpings län
2018-2029
Diarienummer: RJL 2017/2564, RJL 2018/1005
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande förslag till Regional transportplan
för Jönköpings län 2018-2029.
Sign
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Sammanfattning
I mars 2017 fick Region Jönköpings län i uppdrag av regeringen
att ta fram förslag till en regional transportplan för Jönköpings län
för perioden 2018-2029. Planen har varit på remiss i länet och i
juni 2018 togs beslut för den nationella
transportinfrastrukturplanen 2018-2029. Den ekonomiska ramen
uppgår till 1,38 miljarder kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-20
 Regional transportplan 2018-2029
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting och Mikael Ekvall vill till protokollet lägga
Miljöpartiets respektive Vänsterpartiets synpunkter vid TIM:s
sammanträde 2018-01-23, se bilaga 1 respektive 2.
Beslutsgång
Regionstyrelsen bifaller föreliggande förslag och ordföranden
bifaller begäran från Sibylla Jämting och Mikael Ekvall att få
bilägga synpunkter till protokollet.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 149

Yttrande över remiss – Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå – SOU
2018:10
Diarienummer: RJL 2018/909
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande med följande
kompletteringar/tillägg enligt arbetsutskottets förslag:
- Under rubriken ”Synpunkter” – tillägg i första
strecksatsen:
Sign
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Fler myndigheter av vikt för det regionala tillväxtarbetet
bör få en samordnad regional indelning, t ex
Energimyndigheten, Vinnova och Myndigheten för
yrkeshögskolan. Vidare bör även Försäkringskassan få en
samordnad regional indelning. Det är en myndighet som
bedömts vara särskilt relevant, men som nu saknas i
förslaget
- Under rubriken ”Synpunkter” – tillägg strecksats 3 efter
regionernas samverkan :
Uppdraget till Göteborgs universitet bör också innefatta
regionernas samverkan med de statliga myndigheter som
behandlas i föreliggande slutbetänkande, eftersom dessa
myndigheter bedöms ha en särskild betydelse för regional
samverkan med bl.a. regionerna.
- Under rubriken ”Synpunkter” – tillägg som sista
strecksats:
Region Jönköpings län ser samarbete över regiongränser
som viktigt eftersom de funktionella sambanden och
samarbetena, som byggs underifrån betyder allt mer. Ett
exempel är Regionsamverkan Sydsverige. Även i de
statliga myndigheternas framtida indelning behöver
hänsyn tas till funktionella samband mellan olika
regioner.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
rubricerade remiss, där det inom regionsamverkan Sydsverige
tagits fram ett förslag till gemensamt remissvar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-08-13
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-19
 Gemensamt yttrande från Regionsamverkan Sydsverige
2018-05-18
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Sign
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§ 150

Årsredovisning av stiftelser 2018
Diarienummer: RJL 2018/909
Beslut
Regionstyrelsen
1. Överlämnar till Länsstyrelsen årsredovisningar och
revisionsberättelse för år 2017 för stiftelser med krav på
årsredovisning.
2. Lägger revisionsberättelse för Region Jönköpings läns
stiftelseförvaltning till handlingarna.
Sammanfattning
Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten förvaltning 21
stiftelser (bilaga). Det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka
13,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-05-25
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Regionledningskontoret – ekonomi

§ 151

Granskning av IT-säkerhet i Region Jönköpings
län
Diarienummer: RJL 2018/935
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende Region
Jönköpings läns arbete med IT-säkerhet och informationssäkerhet
för vårdinformationssystemet Cosmic med inriktning på dess
integration till rapportverktyget Diver.
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Revisorernas sammanfattande bedömning är att IT- och
informationssäkerhetsarbetet inom Cosmic och dess integration
till Diver i allt väsentligt är fungerande men lämnar några
rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-05-02 – svar på granskningsrapport
 Missiv och granskningsrapport 2018-03-26
Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Regionledningskontoret - kansli
§ 152

Granskning av årsredovisning 2017
Diarienummer: RJL 2018/936
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på
revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till
regionfullmäktige och regionrevisionen.
Sammanfattning
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av
årsredovisning 2017. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och
rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vilka
åtgärder som regionstyrelse och nämnder planerar utifrån
revisorernas rekommendationer samt frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-15 – svar på granskningsrapport
 Missiv och granskningsrapport 2018-03-26
Beslutet skickas till
Regionrevisionen –
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli
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Sängtvätt och sängverkstad på
Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1358
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner ombyggnad av bäddcentral och sängverkstad
till en total kostnad på maximalt 11 530 000 kronor.
2. Godkänner inköp av sängtvätt till en kostnad på maximalt
4 500 000 kronor samt,
3. Efterfrågar till kommande budgetberedning information
om förutsättningar för liknande lösning för Länssjukhuset
Ryhov och Värnamo Sjukhus.
Sammanfattning
Lokalerna för sängtvätt vid Höglandssjukhuset Eksjö är inte
ändamålsenliga och en ombyggnad behövs för att möjliggöra
plats för en ny sängtvätt. En ny sängtvätt minskar tunga lyft och
förslitningsskador, minskar slitage på patientsängarna samt ger
minskad risk för smitta och bidrar därmed till ökad
patientsäkerhet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-08
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl föreslår att information om förutsättningar för
liknande lösningar vid Länssjukhuset Ryhov och Värnamo
sjukhus ges vid kommande budgetberedning.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
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Utbyggnad av cykelparkeringsplatser
Diarienummer: RJL 2018/1357
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner utbyggnad av cykelparkeringsplatser i låst
utrymme och under tak till en kostnad på maximalt
8 153 000 kronor samt,
2. Inom ramen för avsatta ekonomiska medel se om
komplettering kan göras med laddningsenheter för
cykelbatterier.
Sammanfattning
Som en del i Hållbarhetsprogrammet 2017-2020 föreslås
utbyggnad av cykelparkeringsplatser i låst utrymme och under tak
vid tolv platser där Region Jönköpings län bedriver verksamhet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-05
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionfastigheter

§ 155

Utökad budget – ambulanssjukvården
Diarienummer: RJL 2018/1334
Beslut
Regionstyrelsen
1. Ställer sig bakom förslaget från nämnden för folkhälsa och
sjukvård och överlämnar till budgetberedningen att arbeta
in utökad budget för ambulanssjukvården i budget- och
verksamhetsplan för 2019,
2. Tillför medel för 2018 för befintligt underskott, 15,4
miljoner kronor, förändring i avtal med SOS-Alarm, 3
miljoner kronor och ökade kostnader för avskrivning, 2,6
miljoner kronor. Dessa 21 miljoner kronor finansieras med
regionstyrelsens medel för oförutsedda händelser.
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Reservation
Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i länet med
anledning av tidigare underskott, nytt arbetstidsavtal och behov av
förändrad schemaläggning. Översynen har utgått från
beläggningsgrad och insatstider.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-06-05
 Tjänsteskrivelse 2018-05-15
 Rapport om ambulanssjukvård
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar på återremiss på beslutspunkt 1 i enlighet
med yrkande vid FS nämndens behandling lydande:”Vi vill se en
större tydlighet när det gäller riskbedömning, arbetsmiljö och
reservkapacitet. Dessutom vill vi involvera de fackliga
organisationerna mer i processen och invänta yttrande från SOSAlarm. Sammantaget bedömer vi att underlaget inte är tillräckligt
för att gå till beslut på.”
Samuel Godrén bifaller att 2018 års underskott täcks, enligt
beslutspunkt 2 samt yrkar bifall till alternativ 2 i utredningen. Vill
till protokollet ha antecknat följande:
För att få schemaförutsättningar som ger återhämtning kan inte
jour vara kvar överhuvud taget. En arbetstidsmodell som
motsvarar Jönköpingsambulansen ska införas i hela länet. Detta
innebär en högre kostnad, men vi ska och måste värna om vår
personal.
Ordföranden bifaller att ovanstående anteckningar till protokollet.
Beslutsgång
På ordförandes fråga beslutar styrelsen att ärendet ska avgöras
idag.

Sign

PROTOKOLL

16(16)

Regionstyrelsen §§ 139-158
Tid:

2018-08-14, kl 09:00-14:10

Regionstyrelsen beslutar således:
1. Ställa sig bakom förslaget från nämnden för folkhälsa och
sjukvård och överlämnar till budgetberedningen att arbeta
in frågan i budget- och verksamhetsplan för 2019,
2. Tillföra medel för 2018 för befintligt underskott, 15,4
miljoner kronor, förändring i avtal med SOS-Alarm, 3
miljoner kronor och ökade kostnader för avskrivning, 2,6
miljoner kronor. Dessa 21 miljoner kronor finansieras med
regionstyrelsens medel för oförutsedda händelser.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård, ekonomi
§ 156

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

§ 157

Sammanställning av anmälda
informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 158

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 14:10.

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Jeanette Söderström

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

Sign

