
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 8 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i
Region Jönköpings län?
Diarienummer: RJL 2016/3444

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 Motionen är besvarad 
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion 
med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande 
investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens 
hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska 
ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-07
 Tjänsteskrivelse 2018-01-09
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-06-12
    Protokollsutdrag FS-presidium 2017-05-17, 2017-03-01, 

2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30
    Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen med instämmande av 
Sibylla Jämting.

Maria Frisk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen är 
besvarad. 

Beslutsgång
Ordföranden finner att styrelsen efter votering, med följande 
voteringsproposition och utfall: 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-25
Tid: 2018-01-30, kl 09:00-14:45

JA för arbetsutskottets tillika Maria Frisks förslag röstar: Maria 
Frisk, Helena Stålhammar, Jimmy Ekström, Malin Olsson, Bertil 
Nilsson, Anna-Karin Yngvesson, Samuel Godrén och Malin 
Wengholm.

NEJ för bifall till Marcus Eskdahls förslag röstar: Marcus 
Eskdahl, Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, 
Sibylla Jämting, Mikael Ekvall och Ann-Kristin Göransson.

bifaller arbetsutskottets och Maria Frisks yrkande. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Malin Olsson  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



MOTIONSSVAR

2018-01-23 RJL 2016/3444

Regionledningskontoret
Avsändare

Regionstyrelsen

Motion - Hur ska framtidens sjukvård 
ges i Region Jönköpings län?

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Motionen är besvarad

Sammanfattning
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? att utforma en strategi 
för pågående och kommande investeringar samt ombyggnationer för att kunna 
möta framtidens hälso- och sjukvård där det i det fortsatta översiktsplanearbetet 
ska ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda.

Information i ärendet
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? 

 Att utforma en strategi för pågående och kommande investeringar samt 
ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det 
i det fortsatta översiktsplanearbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig 
dialog med berörda.

Motionen har lämnats till nämnden för folkhälsa och sjukvård för synpunkter. 
Nämnden har lämnat följande synpunkter: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet



MOTIONSSVAR

2018-01-23 2016/3444

Viktigt att nämnden för folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i beredningen 
av fastighetsärenden eftersom detta påverkar driftskostnaderna och 
patientsäkerhet.

I budget och verksamhetsplan med flerårsplan görs årligen en planering för 
kommande år samt för de två efterföljande åren. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan beaktas utveckling i omvärld, analyser görs av 
befolkningsutveckling samt resultat och chefer och medarbetare involveras i 
arbetet. Det gör att det även är en översiktlig, mer långsiktig planering än tre år.
Ett exempel är arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som 
innebär en förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 
från vårt till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva. I arbetet med att planera investeringar vid sjukhus och 
vårdcentraler är denna förflyttning tillsammans med arbetsmiljön viktiga 
utgångspunkter. 

Vid alla tre sjukhusen pågår ombyggnation/nybyggnation. De tre sjukvårds-
områdena har idag verksamhet vid alla tre sjukhusen, vilket underlättar 
samplanering av verksamhet och investeringar i länet inom medicinsk vård, 
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering samt diagnostik.

I januari 2017 beslutade regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet med 
framtidens hälso- och sjukvård. Work-shops har hållits i arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård, med storgrupp sjukvård och fackliga 
organsationer, i Kommunalt Forum samt med patientföreningar. Arbetet fortsätter
under 2018 enligt följande plan, Framtidens hälso- och sjukvård – revidering av 
plan, regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14. 

Nov 2017 Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer plan för arbetet. Därefter 
information om plan för arbetet till regionstyrelsen och nämnden för 
folkhälsa och sjukvård.

Dec 2017 Sammanställning av nuläge, förslag till områden för fördjupning.
- Feb 2018 Avstämning i regionstyrelsens arbetsutskott och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård samt regionstyrelsen.

Våren 2018 Förslag till målbild. I arbetet kan workshop med arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård planeras in.

Våren 2018 Work-shop i regionfullmäktige om målbild och färdplan.

Dec 2018 Framtidsplan med målbild och färdplan presenteras i 
regionstyrelsens arbetsutskott, nämnden för folkhälsa och sjukvård 
samt regionstyrelsen och fastställs sedan i regionfullmäktige.



MOTIONSSVAR

2018-01-23 2016/3444

En strategi för pågående och kommande investeringar bör utgå från planen för 
framtidens hälso- och sjukvård och arbetas fram parallellt med den under 2018. 

Det fortsatta arbetet ska utgå från tre akutsjukhus i länet och patienters och 
kommuners perspektiv ska särskilt beaktas.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Plats: Hooks Herrgård, Hok     

§ 3 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i
Region Jönköpings län?
Diarienummer: RJL 2016/3444

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

 Motionen är besvarad 
Reservation
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion 
med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande 
investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens 
hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska 
ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-01-09
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-06-12
    Protokollsutdrag FS-presidie 2017-05-17, 2017-03-01, 

2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30
    Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar att motionen bifalles med instämmande av 
Sibylla Jämting.

Maria Frisk yrkar att motionen är besvarad. I detta yrkande 
instämmer ordföranden.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att arbetsutskottet bifaller Maria Frisks yrkanden om att 
motionen är besvarad. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-24
Tid: 2018-01-17, kl 10:00-15:00

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



UNDERLAG

2018-01-09 RJL 2016/3444

Regionledningskontoret
Avsändare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Hur ska framtidens sjukvård 
ges i Region Jönköpings län?

Inledning
Med anledning av motion från Rachel de Basso och Carina Ödebrink, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet. Efter behandling i 
regionstyrelsens arbetsutskott 2017-12-14 har underlaget kompletterats.

Information i ärendet
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? 

 Att utforma en strategi för pågående och kommande investeringar samt 
ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det 
i det fortsatta översiktsplanearbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig 
dialog med berörda.

Motionen har lämnats till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för synpunkter. 
Nämnden har lämnat följande synpunkter: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet

Viktigt att Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i beredningen 
av fastighetsärenden eftersom detta påverkar driftskostnaderna och 
patientsäkerhet.

I budget och verksamhetsplan med flerårsplan görs årligen en planering för 
kommande år samt för de två efterföljande åren. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan beaktas utveckling i omvärld, analyser görs av 
befolkningsutveckling samt resultat och chefer och medarbetare involveras i 
arbetet. Det gör att det även är en översiktlig, mer långsiktig planering än tre år.



UNDERLAG

2018-01-09 2016/3444

Ett exempel är arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som 
innebär en förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 
från vårt till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva. I arbetet med att planera investeringar vid sjukhus och 
vårdcentraler är denna förflyttning tillsammans med arbetsmiljön viktiga 
utgångspunkter. 

Vid alla tre sjukhusen pågår ombyggnation/nybyggnation. De tre sjukvårds-
områdena har idag verksamhet vid alla tre sjukhusen, vilket underlättar 
samplanering av verksamhet och investeringar i länet inom medicinsk vård, 
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering samt diagnostik.

I januari 2017 beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet 
med framtidens hälso- och sjukvård. Work-shops har hållits i arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård, med storgrupp sjukvård och fackliga 
organsationer, i Kommunalt Forum samt med patientföreningar. Arbetet fortsätter
under 2018 enligt följande plan, Framtidens hälso- och sjukvård – revidering av 
plan, regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14. 

Nov 2017 Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer plan för arbetet. Därefter 
information om plan för arbetet till regionstyrelsen och Nämnden för 
Folkhälsa och sjukvård.

Dec 2017 Sammanställning av nuläge, förslag till områden för fördjupning.
- Feb 2018 Avstämning i arbetsutskottet och Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård och regionstyrelsen.

Våren 2018 Förslag till målbild. I arbetet kan workshop med arbetsutskottet och 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård planeras in.

Våren 2018 Work-shop i regionfullmäktige om målbild och färdplan.

Dec 2018 Framtidsplan med målbild och färdplan presenteras i 
Regionstyrelsens arbetsutskott, Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
samt Regionstyrelsen och fastställs sedan i Regionfullmäktige.

En strategi för pågående och kommande investeringar bör utgå från planen för 
framtidens hälso- och sjukvård och arbetas fram parallellt med den under 2018. 

Det fortsatta arbetet ska utgå från tre akutsjukhus i länet och patienters och 
kommuners perspektiv ska särskilt beaktas.



UNDERLAG

2018-01-09 2016/3444

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 231 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i
Region Jönköpings län?
Diarienummer: RJL 2016/3444

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera 
underlaget i enlighet med dagens diskussion, härefter åter till 
arbetsutskottet. 

Sammanfattning 
Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion 
med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande 
investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens 
hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska 
ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2017-06-12
 Protokollsutdrag FS-presidie 2017-05-17, 2017-03-01, 

2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår att motionen blir en del i utredningen 
om framtidens sjukvård - strategi och handlingsplan. Yrkar att 
motionen bifalles.

Sibylla Jämting instämmer i Carina Ödebrinks yrkande. 

Rune Backlund och Maria Frisk yrkar att motionen är besvarad i 
och med att man lyfter in motionens intentioner i det pågående 
arbetet med framtidens sjukvård – strategi och handlingsplan. 

Ordföranden förelår att underlaget nu kompletteras avseende plan 
för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård, tre akutsjukhus i 
länet samt kommuners och patienters perspektiv och att motionen 
härefter återkommer till arbetsutskottet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid: 2017-12-11, kl 09:00-15:00

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



UNDERLAG

2017-11-27 2016/3444

Regionledningskontoret
Avsändare

Regionstyrelsens arbetsutskott

Motion - Hur ska framtidens sjukvård 
ges i Region Jönköpings län?

Inledning
Med anledning av motion från Rachel de Basso och Carina Ödebrink, 
Socialdemokraterna lämnas information i ärendet. Efter behandling i 
regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag i ärendet.

Information i ärendet
Rachel de Basso och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna föreslår i motionen 
Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län? 

 Att utforma en strategi för pågående och kommande investeringar samt 
ombyggnationer för att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård där det 
i det fortsatta översiktsplanearbetet ska ske en fördjupad och kontinuerlig 
dialog med berörda.

Motionen har lämnats till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för synpunkter. 
Nämnden har lämnat följande synpunkter: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet

Viktigt att Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i beredningen 
av fastighetsärenden eftersom detta påverkar driftskostnaderna och 
patientsäkerhet.

I budget och verksamhetsplan med flerårsplan görs årligen en planering för 
kommande år samt för de två efterföljande åren. I arbetet med budget och 
verksamhetsplan beaktas utveckling i omvärld, analyser görs av 
befolkningsutveckling samt resultat och chefer och medarbetare involveras i 
arbetet. Det gör att det även är en översiktlig, mer långsiktig planering än tre år.



UNDERLAG

2017-11-27 2016/3444

Ett exempel är arbetet Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som 
innebär en förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 
från vårt till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 
invånarna själva. I arbetet med att planera investeringar vid sjukhus och 
vårdcentraler är denna förflyttning tillsammans med arbetsmiljön viktiga 
utgångspunkter. 

Vid alla tre sjukhusen pågår ombyggnation/nybyggnation. De tre sjukvårds-
områdena har idag verksamhet vid alla tre sjukhusen, vilket underlättar 
samplanering av verksamhet och investeringar i länet inom medicinsk vård, 
kirurgisk vård, psykiatri, rehabilitering samt diagnostik.

I januari 2017 beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet 
med framtidens hälso- och sjukvård. Work-shops har hållits i arbetsutskottet och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård, med storgrupp sjukvård och fackliga 
organsationer, i Kommunalt Forum samt med patientföreningar. Arbetet fortsätter
under 2018. En strategi för pågående och kommande investeringar bör utgå från 
plan för framtidens hälso- och sjukvård och arbetas fram parallellt med den under 
2018. 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-06-12 RJL 2016/3444

Förvaltningsnamn
Avsändare

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Hur ska framtidens sjukvård ges i Region 
Jönköpings län,

Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Lämnar följande synpunkter till beredningen av motionen kring framtidens 
sjukvård till regionstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Som en del i motionsberedning av motionen Hur ska framtidens sjukvård ges i 
Region Jönköpings län, lämnas synpunkter till regionstyrelsens arbetsutskott.

Information i ärendet
En motion har inkommit som har koppling till arbetet med framtidens sjukvård. 
Motionen bör därför beredas i samverkan med detta arbete, som pågår i 
regionstyrelsens arbetsutskott. Följande synpunkter lämnas till arbetsutskottet: 

 Utgå från helheten i länet, investeringar, byggnader, IT, men även ta 
hänsyn till samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

 Förändrat arbetssätt och RAK (rätt använd kompetens) 
 Personcentrerad vård, mer vård i hemmet
 Viktigt att Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har en tydlig plats i 

beredningen av fastighetsärenden eftersom detta påverkar 
driftskostnaderna och patientsäkerhet. 

Beslutsunderlag
 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län,

Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2016/3444

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 174-192 

Tid: 2016-11-14, kl: 13:00-17:05 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 187 Motion – Hur ska framtidens sjukvård ges i 
Region Jönköpings län – anvisning av motion 
Diarienummer: RJL 2016/3444 

 

Beslut  

Regionstyrelsens arbetsutskott  

 Fördelar inkommen motion till arbetsutskottet/styrelsen 

med inhämtande av synpunkter från Nämnden Folkhälsa 

och sjukvård.  

Sammanfattning  
Rubricerad motion har kommit från Rachel De Basso och 

Carina Ödebrink, Socialdemokraterna. Regionstyrelsens 

arbetsutskott har att vid dagens sammanträde anvisa hur 

motionen ska beredas. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink föreslår att förutom arbetsutskottet/styrelsen 

även Nämnden för Folkhälsa och sjukvård ges möjlighet att 

yttra sig över motionen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör 

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist   




