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Diarienummer

Regionstyrelsen §§ 159-178
Tid:
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Plats:

Regionens Hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Malin Wengholm (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Ann-Kristin Göransson (S) ersätter Carina
Ödebrink
Helena Stålhammar (C) ersätter Rune Backlund
Jimmy Ekström (L)
Eva Nilsson (M) ersätter Malin Olsson
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)
Irene Oskarsson (KD)
Monica Li (V)
Per Svenberg (S)
Övriga:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Jesper Ekberg, sektionschef FS, § 163

§159

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till styrelsens
sammanträde.

§160

Val av protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses Jonas Nilsson.
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Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, där det
inleds med information i ärende 14 och 17.

§162

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

§163

Aktuell information
Regiondirektör informerar om följande:
 Digitaliseringsdagen på Elmia – en välbesökt och
uppskattad dag
 Gott betyg i nationell patientenkät i somatisk och
psykaitriks vård.
 Höglandssjukhuset i topp i AT-rankning inom psykiatri.
 Kunskapsstödet FAKTA blir nationellt, som en del i
kunskapsstyrning.
 Ny nukleärmedicinsk enhet för avancerad bilddiagnostik
på Ryhov invigd
 Klimatveckan avslutad. Stort engagemang. Utmaning av
Klimatrådets medlemmar kring vem som installerar mest
solceller – Solmatchen.
 Klimatpris 2018 utdelat. Hedersomnämnande till Region
Jönköpings län, regionfastigheter för klimatåtgärder
Ryhov och solcellsinstallation.
 On the Town – ny föreställning på Spira, stort antal
biljetter redan sålda
 Fråga från Linköpings Universitet kring forskningsarbete
om biogas – avsiktsförklring lämnad. Återkommer som
ärende till regionstyrelsen.
 TIM har behandlat fråga om avvikelse från
Hållbarhetsprogrammet med anledning av sommarens
torka och de svårigheter det medfört inom lantbruket.
Avvikelsen avser att svenskt kött prioriteras. Ärendet
kommer till regionstyrelsen.
 Utredning avseende en gemensam ledning för utbildning
och kultur och regional utveckling. Förslag kommer att
presenteras för arbetsutskottet och styrelsen vid
kommande sammanträde i oktober.
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§164

MR – Mänskliga rättigheter och Agenda 2030–
information om fortsatt arbete fortsatt arbete.

Justering av bolagsdokument AB Transitio
Diarienummer: RJL 2018/633
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna förslag till justeringar i bolagsdokument i AB
Transitio.
Sammanfattning
Region Jönköpings län är en av 20 ägare i AB Transitio. En
översyn av de styrande dokumenten i bolaget har genomförts och
bolagsstämman föreslår ägarna besluta om justeringar.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-09-12
 Tjänsteskrivelse 2018-08-30 inkl bilagor protokoll vid
årsstämma AB Transitio 2018-05-24 samt skrivelse till
Transitios ägare
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

§165

Nybyggnad av svinhus vid Stora Segerstads
Naturbruksgymnasium
Diarienummer: RJL 2018/99
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna nybyggnation av svinhus vid Stora Segerstads
Naturbruksgymnasium till en total kostnad på maximalt
32 400 000 kronor samt,
2. Att djurhållningen ska innebära att djuren ges möjlighet
att vistas på inhägnat område med möjlighet att böka i jord
under åtminstone delar av året. Även detta ska inrymmas
inom beslutad ekonomisk ram.
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Sammanfattning
Regionstyrelsen behandlade ärendet om nybyggnation av svinhus
vid Stora Segerstads Naturbruksgymnasium 2018-05-08.
Styrelsen beslöt att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Komplettering har genomförts i enlighet med tjänsteskrivelse
2018-08-30 samt återkoppling vid dagens sammanträde att
utvecklingsrådet ånyo erhållit information i ärendet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Tjänsteskrivelse 2018-08-30
 Protokollsutdrag styrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Protokollsutdrag ANA 2018-03-21
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar på ett tillägg till beslutet enligt följande:
Att djurhållningen ska innebära att djuren ges möjlighet att vistas
på inhägnat område med möjlighet att böka i jord under
åtminstone delar av året. Även detta ska inrymmas inom beslutad
ekonomisk ram.
I yrkandet instämmer Marcus Eskdahl samt Mikael Ekvall.
Beslutsgång
Ordföranden finner att regionstyrelsen bifaller förslaget samt
Sibylla Jämtings tillägg i beslutet.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Ombyggnad – Infektionskliniken Ryhov
Diarienummer: RJL 2018/1576
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnation av infektionskliniken vid
Länssjukhuset Ryhov till en kostnad på maximalt
18 854 000 kronor samt,
2. Eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom
verksamhetens budgetram.
Sammanfattning
Föreslås ombyggnation av infektionsklinikens lokaler på
Länssjukhuset Ryhov. Dessa lokaler togs i bruk 1975 och
uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet, patientsäkerhet,
arbetsmiljö och vårdhygienisk standard. Föreliggande förslag
innefattar åtgärder som gör att kliniken kan fortsätta att bedriva
verksamhet i nuvarande lokaler 10-12 år. Nämnden Folkhälsa och
sjukvård har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-09-18
 Protokollsutdrag FS-presidium 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-12
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Ordföranden yrkar på att det i beslutet läggs till följande:
Att eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom
verksamhetens befintliga ram.
Beslutsgång
Styrelsen godkänner ordförandens förslag till tillägg i beslutet.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
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Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MRutrustning på Höglandssjukhuset Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1360
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på
maximalt 30 100 000 kronor,
2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5-Tesla och
MR 3-Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till
en kostnad på maximalt 31 489 000 kronor,
3. Eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom
verksamhetens kostnadsram.
Sammanfattning
Ombyggnation och installation är en del i införandet av en MR 3Tesla vid varje sjukhus i länet. Projektet innebär att en MR-enhet
med två MR-kameror byggs där en MR 1,5-Tesla ska bytas ut och
en MR 3-Tesla nyinstalleras. Nämnden Folkhälsa och sjukvård
har yttrat sig i ärendet.
Information i ärendet
Följande frågor frågor besvaras:
Idag har vi fyra MR-kameror i Region Jönköpings län.
Beläggningen idag ligger på ca 60 timmar/maskin
planerad/elektiv verksamhet. Det är erfarenhetsmässigt svårt/dyrt
att köra mer än någonstans 55 h/vecka. De sista timmarna blir
relativt sett mycket dyra. Idag finns ett uppdämt behov av MRundersökningar som utförs av annan leverantör. Väntetiden är
12-14 veckor.
För att möta behov och prognosticerat behov behövs:
2018 - fem maskiner på full kapacitet (55timmar per vecka)
2021 – sex maskiner på full kapacitet (55timmar per vecka)
2024 – sju maskiner på full kapacitet (55timmar per vecka)
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-09-18
 Protokollsutdrag FS-presidium 2018-09-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-13
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Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Ordföranden yrkar på att det i beslutet läggs till följande:
Att eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom
verksamhetens befintliga ram.
Beslutsgång
Styrelsen godkänner ordförandens förslag till tillägg i beslutet.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 168

Yttrande över remiss – Handlingsplan 20182019 till strategin ”Tillsammans för jämlik hälsa
och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025”
Diarienummer: RJL 2017/3229
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande förslag till handlingsplan, där
hänsyn tagits till synpunkter som lämnats av nämnderna
samt arbetsutskottets förslag att förlänga perioden till
2020.
Sammanfattning
Förslag till handlingsplan 2018-2019 till strategin ”Tillsammans
för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025”.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Komplettering av handslingsplan 2018-08-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Förslag yttrande 2018-03-3
 Synpunkter från nämnderna FS, TIM och ANA
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-11-23
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
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Yttrande över remiss – En sexårig utbildning till
läkarexamen
Diarienummer: RJL 2018/1686
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande förslag till yttrande som svar till
Utbildningsdepartementet
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över
promemoria med förslag till en sexårig utbildning för läkare.
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslagen med några
synpunkter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Missiv och yttrande daterade 2018-09-04 samt 2019-09-25
 Missiv och promemoria från Utbildningsdepartementet
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Regionledningskontoret – HR, Futurum

§ 170

Sammanträdesplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/2227
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner förslag till sammanträdesplan för styrelsen och
arbetsutskottet 2019 enligt skrivelse 2018-09-18 samt,
 Föreslår regionfullmäktige fastställa sammanträdesplan
för regionfullmäktige 2019 enligt skrivelse 2018-09-18.
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för regionstyrelsen
och dess arbetsutskott samt förslag till sammanträdesdagar för
regionfullmäktige.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-09-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Tjänsteskrivelse 2018-08-27 inkl bilaga
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Vid arbetsutskottet sammanträde görs vissa justeringar i
sammanträdesplan. Beslutas att en reviderad plan föreläggs
styrelsen för beslut.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§ 171

Hyresavtal Hälsan
Diarienummer: RJL 2016/348
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner förliggande hyresavtal med Hemsö Hälsan AB
avseende lokaler.
Sammanfattning
Region Jönköpings län sa i oktober 2016 upp nuvarande
hyresavtal avseende lokaler i fastigheten Hälsan 3 för
omförhandling. Under 2018 har ett nytt avtal förhandlats fram att
gälla från 2019-11-01. Det nya hyresavtalet innebär en sänkt hyra
för Region Jönköpings län.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Tjänsteskrivelse 2018-09-03
 Hyresavtal mellan Hemsö Hälsan AB och Region
Jönköpings län
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - ekonomi
Regionfastigheter
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Nya lokaler för öron-näs- och halsmottagningen
Eksjö
Diarienummer: RJL 2018/1359
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner ombyggnation för lokaler till öron-, näs- och
halsmottagningen vid Höglandssjukhuset Eksjö till en
maximal kostnad på 12 000 000 kronor samt
2. Eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom
verksamhetens budgetram.
Sammanfattning
Förslag har tagits fram avseende ombyggnationen för nya lokaler
till öron-, näs- och halsmottagningen i Eksjö. Mottagningen har
behov av nya lokaler utifrån arbetsmiljöproblem men
förändringen är även en del av de lösningar som behövs för att en
ny MR 3 Tesla ska kunna installeras vid Höglandssjukhuset i
Eksjö. Nämnden Folkhälsa och sjukvård har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-09-18
 Protokollsutdrag FS-presidium 2018-09-04
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott
2018-06-25
 Tjänsteskrivelse 2018-06-08
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Ordföranden yrkar på att det i beslutet läggs till följande:
Att eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom
verksamhetens befintliga ram.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionfastigheter
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Ändrat samarbetsavtal mellan
Kommunalförbundet Strålbehandling och
landsting/regioner
Diarienummer: RJL 2018/1925
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner föreliggande förslag till ändrat samarbetsavtal
mellan landsting/regioner och Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling samt att,
2. Regionens ledamöter i Sydöstra samverkansnämnden ges i
uppdrag att följa utvecklingen av antalet patienter som
remitteras från sjukvårdsregionen samt att särskilt bevaka
eventuellt införande av mängdrabatt.
Sammanfattning
År 2012 slöts ett samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner
angående finansiering av kommunalförbundets kostnader.
Samarbetsavtalet föreslås förändras så att abonnemangsavgiften
höjs vilket innebär en ökad fast kostnad för Region Jönköpings
län med cirka 1,4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Tjänsteskrivelse 2018-08-21
 Förslag på ändrat samarbetsavtal mellan
landsting/regioner och Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling (KAS)
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att man uppdrar till regionens ledamöter i
Sydöstra samverkansnämnden att följa utvecklingen av antalet
patienter som remitteras från sjukvårdsregionen samt att särskilt
bevaka eventuellt införande av mängdrabatt.
Marcus Eskdal yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård, ekonomi
§ 174

Bilförmån – revidering av regler
Diarienummer: RJL 2018/2252
Beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner reviderade regler för Region Jönköpings läns
tillhandahållande av förmånsbil med tillägget att för
de bilar som inte är el eller el-hybrider gäller fortsatt 7,5
prisbasbelopp
Sammanfattning
Gällande regler för Region Jönköpings läns tillhandahållande av
förmånsbil revideras med anledning av regionstyrelsens beslutade
drivmedelsstrategi samt att regeringens tidigare
supermiljöbilsdefinition inte gäller sedan 1 juli 2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-08-31
 Bilförmån – regler för Region Jönköpings län, fastställda
februari 2015, reviderade 2018
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Förslås justering enligt följande: att för de bilar som inte är el
eller el-hybrider gäller fortsatt 7,5 prisbasbelopp
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli
Verksamhetsstöd och service

§ 175

Remissutgåva - Regional utvecklingsstrategi
Diarienummer: RJL2017/1082
Beslut
Regionstyrelsen
1. Godkänner föreliggande förslag till remissutgåva för
Regional utvecklingsstrategi – RUS med följande tillägg
och förtydliganden:
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- sidan 12 justering av mening där EU byts ut mot Europa
till att lyda: Länet är pådrivande i utvecklingen av Europa
och övriga världen samt bidrar till att stödja andra
länders utveckling i riktning mot en allt mer hållbar
värld.
- Under tillgänglighet lägga till en indikator för tillgången
till god vård samt att hälso- och sjukvården är en viktig
tillväxtfaktor, att de tre akutsjukhusen är av stor betydelse
för länets attraktivitet och arbetsmarknad samt att,
2. Arbetsutskottet vid kommande sammanträde tar beslut om
remissinstanser för den Regionala utvecklingsstrategin.
Reservation
Jimmy Ekström till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Nu gällande Regional utvecklingsstrategi är under revidering.
Den reviderade versionen ska sedan gå ut på bred remiss.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag FS, TIM, ANA
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Missiv daterat 2018-08-27
 Remissutgåva Regional utvecklingsstrateg
Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Ekvall yrkar på följande ändring sidan 12 justering av
mening där EU byts ut mot Europa lydande: Länet är pådrivande
i utvecklingen av Europa och övriga världen samt bidrar till att
stödja andra länders utveckling i riktning mot en allt mer hållbar
värld.
I yrkandet instämmer Sibylla Jämting, Marcus Eskdal samt
Samuel Godrén.
Jimmy Ekström yrkar avslag på Mikael Ekvalls yrkande, bifall till
föreliggande skrivning. I Jimmy Ekströms yrkande instämmer
ordföranden.
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Maria Frisk hänvisar till FS-nämndens behandling i ärendet för
beaktande, lyfter fram indikator för tillgänglighet, HBTQcertifiering till HBTQ-diplomering, att hälso- och sjukvården är
en viktig tillväxtfaktor.
I Maria Frisks yrkande instämmer ordföranden och Marcus
Eskdahl.
Marcus Eskdahl föreslår att man till listan över remissinstanser
lägger till de politiska partierna i länet. I yrkandet instämmer
Sibylla Jämting.
Ordföranden föreslår, med anledning av Marcus Eskdahls förslag,
att arbetsutskottet vid kommande sammanträde tar beslut om
remissinstanser för den Regionala utvecklingsstrategin. I förslaget
instämmer hela styrelsen.
Beslutsgång
Styrelsen beslutar efter votering bifalla Mikael Ekvalls yrkande
med följande voteringsproposition och utfall:
För avslag till Mikael Ekvalls yrkande och bifall till föreliggande
förslag (JA) röstar: Helena Stålhammar, Eva Nilsson, Jimmy
Ekström, Bertil Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och
Malin Wengholm.
För bifall till Mikael Ekvalls ändringsyrkande (NEJ) röstar:
Marcus Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De
Basso, Sibylla Jämting, Samuel Godrén, Mikael Ekvall och AnnKristine Göransson.
Styrelsen bifaller Maria Frisk yrkande samt även ordförandes
förslag om att arbetsutskottet tar beslut om remissinstanser.
Godkänner i övrigt föreliggande förslag till remissutgåva.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret – regional utveckling
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§ 176

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

§ 177

Sammanställning av anmälda
informationshandlingar
Informationshandlingarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 178

Avslutning
Sammanträdet avslutas kl 14:50.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm

Jonas Nilsson

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