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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 13-32 

Tid: 2016-04-19, kl 09:00-18:45 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping  

Närvarande: Se § 14 
 

§ 13 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat. 

§ 14 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 15 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Bengt Petersson, C och Anders Gustafsson, SD med  

Helena Stålhammar, C och Morgan Malmborg, SD som ersättare.  

§ 16 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 3 maj, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 17 Utdelning av vetenskapliga priset  
Regionens vetenskapliga pris delas ut till Andreas Matussek, 

medicinsk chef och docent vid mikrobiologilaboratoriet, Medicinsk 

diagnostik och Ing-Marie Einemo, smittskyddssjuksköterska vid 

Smittskydd vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov. 

§ 18 

 

Interpellationer  
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 

bilaga 2: 

Diarienummer: RJL2016/175 

 

1. Jonas Nilsson, S – Om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken 

2. Mikael Ekvall, V – Utöka Folktandvårdens uppdrag i skolan 

3. Mikael Ekvall, V – Hur fortlöper arbetet med att säkra HBTQ-

kompetensen i primärvården? 

4. Samuel Godrén, SD – Samarbeta med Eksjö kommun i 

parkeringsproblematiken vid Höglandssjukhuset  

5. Mona Forsberg, S – Familjecentraler i Jönköpings kommun 

6. Annica Nordqvist, MP – Koldioxidutsläpp som bara ökar – då 

bygger vi parkeringshus? 

7. Maria Hörnsten, S – Elektronisk infrastruktur och bredband 

8. Per Svenberg, S – Om undanhållen information 
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Interpellationer 1 och 6 är ställda till regionstyrelsens ordförande. 

Interpellationer 2-5, samt 8 är ställda till ordförande i Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård. 

Interpellation 7 är ställd till ordföranden i Nämnden för 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 

Samtliga interpellationer kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde. 

§ 19 Frågor 
Regionfullmäktige medger att följande frågor får framställas,  

bilaga 3: 

 

1. Samuel Godrén, SD – Rapportera alla ”ensamkommande” som 

misstänks ljuga om sin ålder 

2. Mona Forsberg, S – En enkel mätning kan rädda livet på 

hjärtsjuka barn 

3. Kajsa Carlsson, MP – Betalning av patientavgifter med 

kontanter 

 

Fråga 3 är ställd till regionstyrelsens ordförande. 

Fråga 1 och 2 är ställd till ordföranden i Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård.  

Samtliga frågor kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 20 Revisionsberättelse för år 2015 – Ansvarsfrihet  
Diarienummer: RJL 2016/1147 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

1. Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.  

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Håkan Jansson, Maria 

Frisk, Carina Ödebrink, Rune Backlund, Marcus Eskdahl, 

Malin Wengholm, Jeanette Söderström, Samuel Godrén, Bo 

Kärreskog, Martin Hytting, Rachel de Basso, Anna-Karin 

Yngvesson, Jimmy Henriksson, Annica Nordqvist, Mikael 

Ekvall, Jonas Nilsson, Helena Stålhammar, Ann-Kristine 

Göransson, Britt Johansson, Tobias Gyllensten, Anders 

Gustafsson, Eva Eliasson, Lilian Sjöberg-Wärn, Jonas 
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Magnusson, Jonas Lindahl och Kajsa Carlsson.  

 

 

2. Patientnämnden och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Kjell Ekelund, Anders 

Bengtsson, Evaggelos Tottas, Urban Persson och Irada 

Söderberg. 

 

3. Parlamentariska nämnden och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i belutet: Tommy Bernevång 

Forsberg, Martin Hytting, Lennart Bogren, Desirée Törnqvist, 

Samuel Godrén, Urban Persson, Ann-Kristine Göransson, 

Jimmy Henriksson, Kajsa Carlsson, Anne Karlsson och Per 

Hansson.  

 

4. Nämnden för Folkhälsa och sjukvård och dess enskilda 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Maria Frisk, Helena 

Stålhammar, Marcus Eskdahl, Mona Forsberg, Lis Melin, Per 

Svenberg, Anne Karlsson, Desirée Törnqvist, Eva Eliasson, 

Lena Skaring Thorsén, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre, 

Hannah Sturesson Ekeroos, Emilie Walfridsson, Tobias 

Gyllensten, Britt Johansson, Lars-Uno Olausson, Kajsa 

Carlsson, Rachel de Basso, Evaggelos Tottas, Eva Nilsson, 

Erik Wågman, Nils-Erik Emme och Anita Winberg.  

 

5. Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 

dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Malin Wengholm, 

Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten, Per Eriksson, Jonas 

Magnusson, Tomas Erazim, Martina Jansson, Anders 

Gustafsson, Anders Berglund, Gun Lusth, Annika Hansson, 

Jonas Lindahl, Lennart Karlsson, Monica Samuelsson, Morgan 

Malmborg, Annki Stark, Kjell Ekelund och Margareta 

Andersson. 

 

6. Nämnden för Transport, infrastruktur och miljö samt dess 

enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Rune Backlund, Per 
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Hansson, Jeanette Söderström Bengt Petersson, Berry Lilja, 

Eva Nilsson, Anders Gustafsson, Niclas Palmgren, David 

Svensson, Erik Hugander, Mauno Virta, Arne Ekegren,  

Simon Johansson, Per Svenhall, Urban Persson och Arnold 

Carlzon.  

 

7. Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen och dess 

enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet:  

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: Håkan Jansson, Maria 

Frisk, Marcus Eskdahl, Helena Stålhammar och Mona 

Forsberg.  

 

Sammanfattning  

Revisorerna lägger fram revisionsberättelse för år 2015.  

 

Beslutsunderlag  

 Revisionsberättelse för år 2015 inklusive bilagor  

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§ 21 Årsredovisning 2015  
Diarienummer: RJL 2015/2466 

Ärendet inleds med gruppledaranföranden och ajourneras kl 12:30 

§ 22 Interpellationer och frågor 
Interpellationer och frågor besvaras. 

§ 23 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 4.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

 

I samband med ärendets behandling riktas ett tack från 

regionfullmäktiges presidium till avgående ordföranden i 
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regionstyrelsen Håkan Jansson.  

 

Tillträdande ordföranden för regionstyrelsen Malin Wengholm riktar 

ett tack till fullmäktige samt till Håkan Jansson.  

 

§ 24 Årsredovisning 2015  
Diarienummer: RJL 2015/2466 

Ärendets behandling återupptas kl 16:10. 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar 

 Godkänna föreliggande årsredovisning  

 Årets resultat 392 miljoner kronor tillförs det egna kapitalet 

Sammanfattning  

Regionledningskontoret redovisar förslag till årsredovisning för 2015 i 

vilken redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen för 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom finansiella mål 

uppnåtts. 78 procent av målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet har helt eller delvis uppnåtts. Regionens finansiella 

resultat 392 miljoner kronor finansierar fullt ut 2015 års investeringar 

varför målet för finansiell långsiktighet och uthållighet uppnås. 

Regionledningskontoret bedömer att verksamheten kännetecknas av 

god hushållning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-03-29 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-09 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Håkan Jansson, Carina Ödebrink, Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy 

Henriksson, Samuel Godrén, Mikael Ekvall, Annica Nordqvist, Malin 

Wengholm, Marcus Eskdahl med flera yrkar bifall till regionstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör 
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§ 25 Motion - Ett tydligare samarbete för en attraktiv 
region  
Diarienummer: RJL 2015/1882 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar 

 Bifalla motionen och i dialog med landshövding och 

Länsstyrelse planera hur samarbetet ska utformas. 

Sammanfattning  

Carina Ödebrink, Socialdemokraterna har i motion föreslagit att 

initiativ tas till en avsiktsförklaring tillsammans med Länsstyrelsen. 

Förslaget är att motionen bifalls.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-03-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink och Malin Wengholm med flera yrkar bifall till 

motionen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - regiondirektören 

§ 26 Motion - Samverkan inom missbruksvården  
Diarienummer: RJL2015/2672 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen att 

 Motionen är besvarad med hänvisning till beslut i Budget med 

verksamhetsplan 2015, flerårsplan 2016-2017 och uppdrag att 

utreda behovet av beroendemottagning där Region Jönköpings 

län och kommunerna samverkar. Beslutet i budget låg till 

grund för ett tilläggsuppdrag till den ovan nämnda 
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utredningen. 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Sammanfattning  

Eva Eliasson och Mona Forsberg, båda Socialdemokraterna har i 

en motion yrkat att ett helhetsperspektiv med förebyggande åtgärder 

inom missbruksvården skall återskapas, vilket innebär en 

samverkansmodell mellan kommun och region med medverkan av 

läkare och sjuksköterskor motsvarande tidigare socialmedicinska 

mottagningar. En utredning om omhändertagande av påverkade 

personer görs i samverkan med länets kommuner. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

2016-02-23 samt regionstyrelsen 2016-03-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Eva Eliasson och Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen.  

 

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag att motionen är 

besvarad. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Eva 

Eliasson och Mikael Ekvalls yrkande och finner att regionfullmäktige 

bifaller föreliggande förslag.  

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Eva Eliassons 

och Mikael Ekvalls yrkande (NEJ). 

 

För JA röstar 41 ledamöter. För NEJ röstar 37 ledamöter. Frånvarande 

är 3 ledamöter.  

 

Regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård  
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§ 27 Motion – Välkommen till Jönköpings län – motion 
om att inleda arbetet med en etableringsstrategi 
för Region Jönköpings län  
Diarienummer: RJL 2015/1318 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från Nämnden för 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och regionstyrelsen att 

 Motionen ska anses besvarad 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att regionfullmäktige 

beslutar att tillsätta en arbetsgrupp, som ska påbörja ett konkret arbete 

med en etableringsstrategi för Region Jönköpings län, 

samt att arbetsgruppen tar initiativ till att inleda samtal med 

kommunerna i regionen med målsättningen att ta fram en 

strategi/överenskommelse gällande hur Region Jönköpings län och 

kommunerna i regionen kan samarbeta för att nyanlända snabbare ska 

komma i arbete eller utbildning och att detta arbete ska utmynna i ett 

regionalt program för etablering, som kan antas av regionfullmäktige 

under senast 2016. Region Jönköpings län arbetar redan efter 

strategier som omfattar ett uttryckligt integrationsperspektiv både 

internt inom Regionen men även tillsammans med andra aktörer. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2016-02-24 samt regionstyrelsen 2016-03-01 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Martina Jansson och Annika Hansson med flera yrkar bifall till 

motionen.  
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Malin Wengholm och Torbjörn Eriksson med flera yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Martina 

Jansson med fleras yrkande och finner att regionfullmäktige bifaller 

föreliggande förslag.  

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Martina 

Janssons yrkande (NEJ). 

 

För JA röstar 42 ledamöter. 

För NEJ röstar 33 ledamöter. 

Avstår gör 3 ledamöter. 

Frånvarande är 3 ledamöter.  

 

Regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regional utveckling   

§ 28 Komplettering av avsnitt 5.17 i 
förfrågningsunderlag ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län  
Diarienummer: LJ 2014/733 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen  

 Godkänna komplettering av avsnitt 5.17 i förfrågningsunderlag 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 

 En översyn avseende filialer görs i samband med revidering av 

regelboken 2017.  

 

Sammanfattning  
Uppdraget att driva vårdcentral i Jönköpings län är omfattande. Den 

föreslagna kompletteringen av förfrågningsunderlaget syftar till att 

säkerställa invånarnas närhet till vård med fortsatt hög kvalitet och 

god tillgänglighet på mindre orter. Kompletteringen möjliggör för 

Regionen att besluta om uppdrag till godkända leverantörer att ta över 

och driva en vårdcentral på en mindre ort som filial till sin 
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huvudmottagning. 

 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

2016-02-23 och regionstyrelsen 2016-03-01 

 Tjänstskrivelse daterad 2016-01-14 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Maria Frisk och Helena Stålhammar yrkar bifall till förslaget.  

   

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård  

§ 29 Bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser 
till barn och unga  
Diarienummer: RJL 2016/411 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 att Region Jönköpings län, i enlighet med regeringens 

föreskrifter och via ersättning från staten, beviljar 800 kr i 

bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i 

åldern 8 till 19 år  

 att nuvarande bidrag för barn mellan 0 och 7 år höjs från 700 

till 800 kronor  

 att Region Jönköpings län tillämpar ett regelverk för 

utbetalning som innebär att nytt bidrag beviljas om en 

synundersökning visar att invånaren behöver glasögon eller 

kontaktlinser med ändrad styrka, dock betalas bidraget ut högst 

en gång per år.  

 

Sammanfattning  
Landstingen har från och med 1 mars 2016 och med hjälp av statlig 

finansiering skyldighet att betala ut bidrag till glasögon och 

kontaktlinser till åldersgruppen 8 - 19 år. Bidraget ska enligt 

regeringens föreskrifter uppgå till minst 800 kr per person, vilket är 

100 kr högre än det bidrag som Region Jönköpings län utbetalar för 

glasögon till barn i åldersgruppen 0 till 7 år. Kostnadsökningen för 

åldersgruppen 8 till 19 år täcks av ersättning från staten.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

2016-03-15 och regionstyrelsen 2016-03-29 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-01 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl bifall till förslaget. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

§ 30 Ordningsfråga  
Carina Ödebrink begär ordet kring en ordningsfråga vad gäller kallelse 

och handlingar till ersättare.  

 

Regionfullmäktiges presidium kommer att aktualisera frågan vid nästa 

sammanträde i presidiet. 

 

Beslutet skickas till 

Regionfullmäktiges presidium 

§ 31 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 32 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 18:45. 

 

 

 

    

Vid protokollet 

Lena Lindgren 
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Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Bengt Petersson, C  Anders Gustafsson, SD 

 
 

 

 

Protokollet är justerat 2016-05-03 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist 

 

 


