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PROTOKOLL 1(16) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 33-59 

Tid: 2016-06-21, kl 09:00-18:50 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping  

Närvarande: Se § 34 
 

§ 33 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat. 

§ 34 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 35 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Anders Bengtsson (M) och Elin Rydberg (S) med  

Gun Lusth (M) och David Svensson (S) som ersättare.  

§ 36 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 5 juli, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 37 

 

Interpellationer  
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 

bilaga 2: 

Diarienummer: RJL2016/175 

 

1. Marcus Eskdahl (S) – Hur många patientavgifter kan Regionen 

ta av patienten per dag? 

2. Carina Ödebrink (S) - Använder Region Jönköpings län 

sjuksköterskor från Orange personal AB? 

 

Båda interpellationerna kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§ 38 Frågor 
Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas,  

bilaga 3: 

 

1. Erik Hugander (MP) - HBTQ-certifierad Region? 

 

Frågan kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 
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Fråga från Mikael Ekvall - Hur konsten blir till glädje för fler – 

kommer att besvaras som en interpellation vid kommande 

sammanträde i regionfullmäktige. 

§ 39 Delårsrapport 2016:1 
Diarienummer: RJL 2016/875 

 

Beslut  

Regionfullmäktige   

1. Godkänner delårsrapport 2016:1.  

 

Regionstyrelsen har även beslutat 

2. Att uppdra till regionledningskontoret att till styrelsens 

sammanträde i september återkomma med en fördjupad analys 

med anledning av ökade kostnader för hyrbemanning i 

delårsbokslutet samt förslag till ytterligare åtgärder, 

3. Att beskriva vilken effekt Regionens utbildningssatsning av 

ST-läkare haft för att begränsa kostnader för hyrbemanning, 

4. Att klargöra i vilken grad ST-läkare som fullgjort utbildning 

väljer att stanna kvar för tjänstgöring i Region Jönköpings län. 

Sammanfattning  

För att säkerställa att verksamheten utvecklas mot de mål som 

beslutats i budget och flerårsplan har regionfullmäktige i budget 2016 

genom direktiv till regionstyrelsen begärt en återrapportering till 

fullmäktige. Detta ska ske genom två delårsrapporter (tertial 1 och 2) 

samt i årsredovisning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Malin Wengholm, Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson, 

Carina Ödebrink, Annica Nordqvist, Samuel Godrén och Mikael 

Ekvall med flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att godkänna 

delårsrapport 2016:1 med bifall till de yrkanden som styrelsen tidigare 

tagit beslut om 2016-06-14.  

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 
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§ 40 Interpellationer och fråga 
Interpellationer och fråga besvaras. 

§ 41 Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar från 
regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2015/438 

 

Beslut  

Regionfullmäktige   

1. Bifaller motionen samt att, 

2. Kostnader för teknisk installation samt programvaror tas ur 

styrelsens oförutsedda. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall med flera föreslår i motionen för att förbättra kvalitén 

på webbsändningar från regionfullmäktige att: 

 Region Jönköpings län ska sträva efter att webbsändningarna 

från fullmäktige får ”Full High Definition-kvalité” på 1080p. 

 Region Jönköpings län ser över möjligheterna att förbättra 

navigationsalternativen för eftersändningstjänsten. 

 

Underlag har tagits fram för en ny teknisk installation med en 

uppgradering av programvaror. Tillgänglighetsaspekten har lyfts och 

ska beaktas när installation och uppgradering genomförs.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-16 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Ekvall yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  
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§ 42 Motion: Säkrare omhändertagande på länets 
akutmottagningar med specialist i första ledet  
Diarienummer: RJL 2016/354  
 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad. 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Helena Elmqvist, Anita Winberg, 

Robert Andersson och Samuel Godrén, finns ett beslutsunderlag 

framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård.   

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Protokollsutdrag från nämnden FS 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Andersson yrkar bifall till motionen. 

Maria Frisk yrkar bifall till att motionen ska vara besvarad 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Robert Anderssons yrkande mot 

Maria Frisks förslag och finner att regionfullmäktige bifaller  

Maria Frisks förslag att motionen är besvarad. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 
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§ 43 Motion: Rehabilitering för framtiden i Jönköpings 
län 
Diarienummer: LJ 2014/924 
 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad. 

  

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och 

Inga Jonasson finns ett beslutsunderlag framtaget till nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård.   

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-05-10 

 Protokollsutdrag från nämnden FS 2016-04-26 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Ekvall bifaller föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård  

§ 44 Byggnation av antenatalmottagning på 
kvinnokliniken – Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2016/1694 

 

Beslut  

Regionfullmäktige   

 Godkänner en investeringsutgift på 10 100 000 kronor för 

byggnation av antenatalmottagning på Ryhov. 

 

Sammanfattning  
En antenatalmottagning byggs för att klara ökat patientantal och förbättra 

patientsäkerheten och arbetsmiljön inom förlossningsvården på 

Länssjukhuset Ryhov.  
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Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar 

bedöms uppfyllas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård, ekonomi 

§ 45 Ombyggnad av röntgenlaboratorium på 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2016/1698 

 

Beslut  

Regionfullmäktige   

 Godkänner en investeringsutgift på 1 780 000 kronor för 

ombyggnation av röntgenlaboratorium på Länssjukhuset 

Ryhov. 

 

Sammanfattning  
Till följd av utrustningsbyte behövs en utbyggnad av röntgenlaboratoriet 

för att få nödvändig arbetsyta främst för narkospersonal.  

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar 

bedöms uppfyllas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård, ekonomi  
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§ 46 Ägardirektiv Bostadsbyggen  
Diarienummer: RJL 2016/1159 

 

Vid ärendets behandling deltar ej Anders Berglund p g a jäv.  

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Fastställer föreliggande ägardirektiv för Bostadsbyggen 

i Jönköping AB. 

Sammanfattning  

Bostadsbyggen i Jönköping AB är ett bolag som till hälften ägs av 

Region Jönköpings län och till hälften av Riksbyggen ekonomisk 

förening. Enligt Kommunallagen har regionstyrelsen uppsiktsplikt 

över kommunala bolag.  

I förslag till ägardirektiv utvecklas bland annat ändamålet för bolagets 

verksamhet med beaktande av de avvägningar kring den kommunala 

kompetensen som får göras i ett icke helägt kommunalt bolag.  

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-05-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Ödebrink yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.   

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli, ekonomi 

§ 47 Ökad support- och underhållskostnad för Cosmic 
Diarienummer: RJL 2016/1283 

  

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

 För 2016 bevilja tilläggsanslag med 15,8 miljoner kronor för 

vårdsystemet Cosmic. Finansiering sker genom att budgeterat 

överskott minskas.  
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Sammanfattning  

Avtalet för underhåll och support för Regionens primära 

vårdinformationssystem Cosmic löper ut och en ny avtalsperiod på 

fem år (2016-2020) har fastställts under våren 2016. 

För Regionens del blir den nya kostnaden för Cosmic år 2016  

15,8 miljoner kronor högre än tidigare, totalt cirka 32,5 miljoner 

kronor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-05-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-08 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

§ 48 Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 
inom Region Jönköpings län  
Diarienummer: RJL 2016/1451 

 

Vid ärendets behandling deltar ej Malin Wengholm, Maria Frisk, 

Rune Backlund, Malin Olsson, Carina Ödebrink och Marcus Eskdahl 

p g a jäv.  

 

Beslut   

Regionfullmäktige beslutar  

 Godkänna och fastställa föreslagna revideringar i 

”Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings 

län”. 

Reservationer  

Samuel Godrén reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

 

Sammanfattning  

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län antogs 

av fullmäktige under hösten 2014 inför ny mandatperiod 2014-2018. 

Parlamentariska nämnden har gjort en översyn av regelverket och 

föreslår fullmäktige anta förslag till revideringar/justeringar som 

föreslås.  
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Beslutsunderlag  

 Skrivelse från parlamentariska nämnden inklusive 

protokollsutdrag daterat 2016-04-15. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar på att ordet ”åläggs” under stycket förmånsbilar 

byts mot ordet ”erbjuds”. I yrkandet instämmer Mikael Ekvall.  

Håkan Jansson yrkar avslag på Samuel Godréns yrkande.  

 

Beslutsgång  

På fråga från ordföranden bifalls regionstyrelsens förslag och  

Samuel Godréns ändringsyrkande avslås.  

 

Beslutet skickas till  

Parlamentariska nämnden 

Regionledningskontoret – kansli  

§ 49 Årsredovisning och ansvarsfrihet för 
samordningsförbunden 2015 
Diarienummer: RJL 2016/264 

 

Vid ärendets behandling deltar ej Nils-Erik Emme, Bengt Petersson, 

Britt Johansson, Helena Stålhammar och Tomas Erazim. 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

1. Beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet, 

2. Beviljar styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet, 

3. Beviljar styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 

 

Sammanfattning  

De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län 

och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2015. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

ska prövas av förbundsmedlemmarna var för sig. Av föreliggande 

revisionsberättelser framgår att revisorerna för samtliga 

samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2015. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänstskrivelse daterad 2016-05-24 

 

Beslutet skickas till  

Samordningsförbunden  

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård, ekonomi  

§ 50 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2016/1548 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner. 

 

Sammanfattning  

Redovisning av icke slutbehandlade motioner görs två gånger per år 

till regionfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-12 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - kansli 

§ 51 Nytt arkivreglemente anpassat till  
Region Jönköpings län  
Diarienummer: RJL 2016/1737 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 
1. Att ansvaret över arkiven som regionstyrelsen tidigare haft 

formellt överlämnas till de nämnder som övertar ansvaret inom 

respektive arbetsområde,  

2. Fastställa bilagt reglemente för Region Jönköpings läns 
arkivverksamhet.  
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Sammanfattning 

Ett nytt utarbetat arkivreglemente för Region Jönköpings läns 

arkivverksamhet har tagits fram för fastställande i regionfullmäktige med 

tillhörande förklarande dokument. Dokumenten har tagits fram utifrån 

fastställda råd om styrning av den kommunala arkivverksamheten från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 52 Justering av vissa biljettpriser 
Diarienummer: RJL 2016/1452 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Avslår regionstyrelsens förslag till att justera priserna.  

 

Reservationer  

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 

reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  
Mot bakgrund av att biljettintäkterna, för så kallade Resplusresor, har 

minskat i samband med förändringen av pris- och zonsystemet 

föreslås en justering av vissa biljettpriser från och med juli 2016. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Vid ärendets behandling yrkar Elin Rydberg, Jeanette Söderström,  

och Carina Ödebrink med flera avslag till höjning av biljettpriser.  

 

Berry Lilja yrkar att den beräknade förlusten av uteblivna höjningar av 

biljettpriset, 4 miljoner kronor, tas från regionens resultat. 
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Ordföranden meddelar att detta inte kommer att ställas under 

proposition då detta innebär en budgetändring som omfattas av 

beredningstvång. 

 

Anders Gustavsson yrkar på att priset för en enkelbiljett rundas av till 

närmaste fem-krona. 

 

Rune Backlund yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande 

motivering: Som det framgår av delårsrapporten så har TIM ett 

förväntat underskott och enligt arbetsordning/reglementen har vi ett 

ansvar att ta till åtgärder för detta, samt att inför kommande 

taxejustering eftersträva jämna krontal i taxan för att minska behovet 

av växelmynt i kontanthanteringen.  

 

I Rune Backlunds yrkande instämmer Malin Wengholm, Håkan 

Jansson och Irene Oskarsson med flera.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer först proposition på Elin Rydbergs med fleras 

yrkande om avslag och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet 

med föreliggande förslag. 

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA för bifall ) ställs mot Elin 

Rydbergs yrkande (NEJ för avslag). 

 

JA röstar 36 ledamöter.  

NEJ röstar 37 ledamöter .  

Fem ledamöter avstår 

Tre ledamöter är frånvarande.  

Bilaga 4: Voteringslista 1 

 

Regionfullmäktige bifaller Elin Rydbergs med fleras förslag om 

avslag till höjning av biljettpriserna.  

 

På ordförandes fråga avslås Anders Gustafssons yrkande om 

avrundning till närmaste fem-krona av biljettpriset.  

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA för avslag) ställs mot 

Anders Gustafssons yrkande (NEJ för bifall). 
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JA röstar 59 ledamöter  

NEJ röstar 11 ledamöter  

Nio ledamöter avstår 

Två ledamöter är frånvarande 

Bilaga 5: Voteringslista 2  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

Regionledningskontoret – Regional utveckling 

§ 53 Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region 
Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet 
Diarienummer: RJL 2016/1954 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Godkänner överenskommelsen mellan Patientnämnden, 

Region Jönköpings län och länets kommuner avseende 

patientnämndsverksamhet under förutsättning att respektive 

kommun godkänner överenskommelsen. 

 

Sammanfattning  

Patientnämnden har vid sitt möte 2016-04-28 beslutat att föreslå 

Region Jönköpings län och de 13 kommunerna godkänna förslaget till 

överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet i 

Jönköpings län. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Skrivelse från Patientnämnden daterad 2016-04-28 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Ragnvald Ahlnér yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutet skickas till 

Patientnämnden  

Regionledningskontoret – kansli  
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§ 54 Remiss: Låt fler forma framtiden – SOU 2016:5, 
Ku2017/00088D 
Diarienummer: RJL 2016/752 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande yttrande som remissvar till 

Kulturdepartementet. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att 

yttra sig över rubricerat betänkande. Utredningen vill stärka 

medborgarnas förutsättningar att delta i det demokratiska arbetet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-16  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Ödebrink och Erik Lagärde yrkar bifall till föreliggande 

förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Kulturdepartementet  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 55 Fri replikrätt 
Diarienummer: RJL 2016/2020 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar  

 Införa fri replikrätt på prov under tre sammanträden hösten 

2016. 

Sammanfattning  

Fullmäktige tog 2014-12-09, LF § 131, beslut om ny arbetsordning för 

mandatperioden 2015-2018. I arbetsordningen redovisas i § 11 regler  

för repliker.  
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Regionfullmäktiges presidium har nu, efter överläggningar med 

gruppledarna, beslutat att pröva fri replikrätt i syfte att vitalisera de 

debatter som fullmäktige har vid sina sammanträden.  

 

Regionfullmäktiges presidium förtydligar även att det inte är några fria 

repliker under gruppledarrundan.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag och skrivelse från regionfullmäktiges 

presidium 2016-06-08 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar bifall till förslaget. 

 

Beslutet skickas till  
Gruppledarna  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 56 Revisorer 2016-2017 i stiftelser med anknuten 
förvaltning  
Diarienummer: RJL 2016/1759 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Beslutar att för verksamheten 2016 och 2017 utse Helena 

Patriksson, auktoriserad revisor EY, med Inger Andersson, 

auktoriserad revisor EY som ersättare, som revisor i samtliga 

stiftelser som Region Jönköpings län förvaltar genom anknuten 

förvaltning.  

 

Sammanfattning 

Regionens revisorer svarar enligt av regionfullmäktige fastställt 

reglemente för upphandling av sakkunnigt biträde för granskning av 

till Regionen lämnade donationsstiftelser.  

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse från Regionens revisorer 2016-05-17  

 

Beslutet skickas till  
Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – ekonomi  



 

PROTOKOLL 16(16) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 33-59 

Tid: 2016-06-21, kl 09:00-18:50 

 

 

 Sign 

 

§ 57 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 58 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 6.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§ 59 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 18:50. 

 

I samband med dagens sammanträde avtackas Lena Skaring Thorsén 

för sin tid som företroendevald inom Region Jönköpings län.     

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Anders Bengtsson, M  Elin Rydberg, S  

 
Protokollet är justerat 2016-07-05 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Lindgren  

 

 


