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PROTOKOLL 1(13) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 77- 97 

Tid: 2016-09-27, kl 09:00-14:15 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 79 
 

§ 77 Information om Kirurgisk vård  
Information om Kirurgisk vård av Niclas Zar, verksamhetschef och 

Lina Westman, specialistläkare.   

§ 78 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat. 

§ 79 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 80 Ordningsfråga 
Carina Ödebrink ställer ordningsfråga kring 2:e vice ordförande 

Morgan Malmborgs möjlighet att i nuläget representera Region 

Jönköpings län.  

§ 81 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Ragnwald Ahlnér, KD och Samuel Godrén, SD med  

Anna-Karin Yngvesson, KD och Anders Gustafsson, SD som 

ersättare.  

§ 82 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 11 oktober, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 83 

 

Interpellationer och frågor 
Till dagens sammanträde har inga interpellationer eller frågor lämnats 

in.  

§ 84 Motion om cykelmotion 
Diarienummer: RJL2015/432 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

 Bifaller motionen. 
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Sammanfattning  

Erik Hugander, Miljöpartet har i en motion föreslagit att Region 

Jönköpings län ska verka för ökat cyklande. Detta baserat på de 

positiva effekter för både den egna hälsan och ekonomin, miljön och 

klimatet som ett ökat cyklande ger upphov till. I motionen föreslås 

Regionfullmäktige besluta:  

 att ta fram beslutsunderlag för att kunna satsa på att hyrcyklar 

skall vara en del av kollektivtrafiken. 

 att utreda möjligheterna för att kollektivtrafikresenärer ska 

kunna ta med cykel ombord på länsbussar och tåg. 

 att Region Jönköping uppmuntrar och underlättar för sina 

medarbetare att cykla till och från sina arbetsplatser. 

 att tillsammans med länets kommuner samt berörda 

myndigheter verka för ökat cyklande och ökad trafiksäkerhet 

för cyklister.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Protokollsutdrag från Nämnden TIM 2016-05-31 

 Motionssvar daterat 2016-05-31 samt tjänsteskrivelse  

2016-02-18 inkl protokollsutdrag från nämnd och presidium  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Vid ärendets behandling yrkar Erik Hugander bifall till motionen och 

regionstyrelsens förslag med instämmande av Rune Backlund, Mona 

Forsberg, Simon Johansson, Niclas Palmgren, Pernilla Mårtensson och 

Anders Gustafsson.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö 

Regionledningskontoret – regional utveckling 

§ 85 Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?  
Diarienummer: RJL 2016/260 

 

Beslut  
Regionfullmäktige  

 Avslår motionen 
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Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag i vilket  

Socialdemokraterna och Miljöpartiet instämmer. 
 

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motion att regionfullmäktige 

beslutar att: 

 Inom ramen för oförutsedda medel bekosta ett projekt där 

sjukhusclown i större omfattning än idag prövas,  

 Projektet följs upp efter ett år och inrättas permanent om 

resultatet varit gynnsamt.  
 

 Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14 

 Protokollsutdrag från Nämnden FS 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall, Annica Nordqvist, 

Marcus Eskdahl och Morgan Malmborg bifall till motionen. 
 

Maria Frisk och Mattias Ingesson yrkar avslag.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvall med fleras yrkanden 

om bifall mot Maria Frisk och Mattias Ingessons yrkande om avslag 

och finner att regionfullmäktige bifaller Maria Frisks yrkande om 

avslag på motionen. 
 

Votering begärs där Maria Frisks m fl yrkande (JA) ställs mot Mikael 

Ekvall m fl yrkande (NEJ). 
 

JA – röstar 42 ledamöter, 

NEJ – röstar 37 ledamöter,  

Två ledamöter är frånvarande 

Voteringslista 1, bilaga 2.  

 

Regionfullmäktige avslår motionen.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård  
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§ 86 Motion – Anpassa antalet ledamöter i 
regionfullmäktige efter Kommunallagens riktvärde 
Diarienummer: RJL 2016/555 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Avslår motionen. 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har igenom Anne Karlsson, Anders Gustafsson 

och Samuel Godrén lämnat in en motion där man föreslår 

regionfullmäktige besluta att inför valet 2018 meddela Länsstyrelsen 

att regionfullmäktige ska bestå av 71 ledamöter.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen daterat 2016-06-14 

 Skrivelse och protokollsutdrag från parlamentariska nämnden 

2016-06-01 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Vid ärendets behandling yrkar Samuel Godrén bifall till motionen. 

 

Per Hansson yrkar avslag på motionen med instämmande av Elin 

Rydberg och Henrik Tvarnö. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Samuel Godréns yrkande mot Per 

Hanssons m fl yrkande och finner att regionfullmäktige bifaller Per 

Hanssons yrkande att motionen avslås. 

 

Votering begärs där Per Hanssons m fl yrkande (JA) ställs mot Samuel 

Godréns yrkande (NEJ). 

 

JA – röstar 70 ledamöter, 

NEJ – röstar 9 ledamöter,  

Två ledamöter är frånvarande 

Voteringslista 2, bilaga 3 
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Regionfullmäktige avslår motionen. 

 

Beslutet skickas till: 

Parlamentariska nämnden 

Regionledningskontoret – kansli  

§ 87 Motion: Divestera ur fossilindustrin 
Diarienummer: RJL 2015/1790 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad  

Reservationer  

Miljöpartiet reseverar sig till förmån för eget yrkande med 

instämmande av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  

  

Sammanfattning  
I motion från Kajsa Carlsson, Erik Hugander, Sibylla Jämting samt 

Annica Nordqvist, Miljöpartiet föreslås att Regionen  

 

 Genast antar ett tillägg i finanspolicyn om att de medel 

regionen ansvarar för ej får investeras i världens 200 största 

kol-, olje- och gasbolag. 

 Utarbetar en plan för hur befintliga innehav inom dessa kol-, 

olje- och gasbolag ska avyttras inom en treårsperiod. 

 

I Regionens befintliga värdepappersportfölj finns idag inga placeringar 

som avser världens 300 största kol- olje- och gasbolag. De bolag inom 

energisektorn som ingår i värdepappersportföljen arbetar med bland 

annat förnyelsebar energi så som exempelvis Vattenfall.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-05-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-22 

  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Annica Nordqvist yrkar bifall till motion med instämmande av Carina 

Ödebrink. 
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Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar i enligt med regionstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där Malin Wengholms yrkande (JA) ställs mot 

Annica Nordqvists yrkande (NEJ). 

 

JA – röstar 43 ledamöter, 

NEJ – röstar 36 ledamöter,  

Två ledamöter är frånvarande 

Voteringslista 3, bilaga 4 

 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - ekonomi 

§ 88 Reglemente för intern styrning och kontroll 
Diarienummer: RJL 2016/2847 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 fastställer reviderat reglemente för intern styrning och kontroll 

 

Sammanfattning  
Regionledningskontoret redovisar förslag till reviderat 

reglemente för intern styrning och kontroll. 

Det tidigare reglementet var utformat efter de förutsättningar 

som gällde innan tillkomsten av ny verksamhetsorganisation 

och nya nämndreglementen. I reglementet tydliggörs ansvar och roller 

för arbetet med intern styrning och kontroll. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-07-04 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektören, ekonomi 
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§ 89 Internationell policy 
Diarienummer: RJL 2015/1943 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 fastställer policy för internationell verksamhet med det tillägg 

avseende AER som Carina Ödebrink framfört vid 

regionstyrelsens arbetsutskott § 142 

 texten kompletteras under stycket Policyn klargör hur det 

internationella… med följande tillägg ”Den ska tillämpas 

tillsammans med övriga av regionen fastställda policys och 

styrdokument som t.ex. hållbarhetsprogrammet.” enligt Annica 

Nordqvists (MP) förslag samt att, 

 mindre redaktionella justeringar i texten ska göras. 

Reservationer  

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för 

egna yrkande och till de yrkanden som man instämt i. 

Sammanfattning  

Förslag till internationell policy för Region Jönköpings län har tagits 

fram i samråd med regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott. 

Vid behandling i regionstyrelsens arbetsutskott den 27 juni gavs ett 

antal förslag på tillägg i policyn, detta har nu infogats i föreliggande 

förslag. 

 

Länets kommuner har sedan tidigare givits möjligheter att lämna 

synpunkter. Föreliggande förslag kommer att ersätta tidigare antagen 

policy. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen daterad 2016-09-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Håkan Sandgren yrkar bifall till de yrkanden som Carina Ödebrink 

framförde vid regionstyrelsens sammanträde 2016-09-20.  

 

Annica Nordqvist yrkar att efter texten som börjar med Policyn 
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klargör hur det internationella… lägga till texten 

 

 ”Den ska tillämpas tillsammans med övriga av regionen 

fastställda policys och styrdokument som t.ex. 

hållbarhetsprogrammet.” 

Annica Nordqvist yrkar att en extra punkt läggs till under rubriken 

Utgångspunkt. 

 ”Klimatsmart resursanvändning och god miljö”. 

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till yrkandena från Miljöpartiet 

 

Carina Ödebrink yrkar på en komplettering med ytterligare ett syfte 

under rubriken Syfte 

 ”För regionen innebär internationellt samarbete i en 

globaliserad värld ett givande och tagande - i solidarisk 

samverkan med våra partners.” 

 

Carina Ödebrink yrkar att under AER lägga till texten. 

 ”Organisationens syfte är att främja regionala intressen i och 

utanför Europa. AER är ett forum för förtroendevalda och 

tjänstemän för att främja och skapa förutsättningar för 

interregional samverkan och utbyte av kunskaper och 

erfarenheter utifrån Region Jönköpings läns prioriterade 

områden”. 

 

Annica Nordqvist yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkanden. 

 

Mikael Ekvall yrkar bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets 

samtliga yrkanden. 

 

Maria Frisk yrkar bifall till Miljöpartiets förslag om en 

kompletterande text samt yrkar avslag till Miljöpartiets yrkande om en 

extra punkt Klimatsmart samt, yrkar avslag på båda tilläggsyrkanden 

från Socialdemokraterna samt yrkar bifall till föreliggande förslag. 

  

Beslutsgång  

På ordförandens fråga bifaller regionfullmäktige grunddokumentet för 

Internationell policy.   

 

Följande tilläggsyrkanden avslås efter votering:  

 Annica Nordqvist yrkande om ”Klimatsmart resursanvändning 
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och god miljö”, voteringslista 4, bilaga 5 

 

 Carina Ödebrinks yrkande om att komplettera med ytterligare 

ett syfte under rubriken Syfte, voteringslista 5, bilaga 6 

 Carina Ödebrink yrkande om ett tillägg i texten under AER, 

voteringslista 6, bilaga 7. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – Regiondirektören, regional utvecklnig  

§ 90 Utdelning av Hållbarhetspris 
Årets Hållbarhetspris delas ut till Blodbussen med följande 

motivering: 

Årets pristagare har på ett effektivt och tydligt sätt kombinerat flera 

perspektiv och visar hur de håller samman; miljö, folkhälsa, ekonomi 

och individ, och att de miljövinster som blir väl speglar 

hållbarhetsprogrammets mål utifrån resurser och klimatpåverkan. Ett 

utmärkande drag för ett framgångsrikt miljöarbete är att det är en del 

av en framgångsrik verksamhetsutveckling, vilket årets pristagare är 

ett gott exempel på. 

§ 91 Sammanträdesplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/2888 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Fastställer följande sammanträdesdatum för 2017: 

- 7 februari 

- 4 april 

- 16 maj 

- 20 juni 

- 29 augusti 

- 26 september 

- 7-8 november 

- 5 december 

  

Sammanfattning  

Sammanträdesplan för 2017 har tagits fram för beslut i 

styrelse/nämnder samt förslag till regionfullmäktige att fastställa 

datum för 2017. 

Beslutsunderlag  
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 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-20 

 

 Tjänsteskrivelse inkl sammanträdesplan daterad 

2016-09-06 

 

Beslutet skickas till  

Berörda 

§ 92 Ombyggnad av käkkirurgen 
Diarienummer: RJL 2016/2239 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar godkänna en investeringsutgift på 1 450 000 kronor 

för ombyggnad av käkkirurgen på Länssjukhuset Ryhov  

 

Sammanfattning 
Ombyggnad av käkkirurgen syftar till att öka tillgängligheten 

för patienter, förbättra möjligheten till sekretess och integritet 

samt en förbättring av patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar 

bedöms uppfyllas.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen  2016-09-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-30 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret 

§ 93 Översyn av regelverk för kulturbidrag, regional 
utveckling samt bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer  
Diarienummer: RJL 2016/512  

 

Beslut   
Regionfullmäktige  

 Godkänner revidering av regelverk för kulturbidrag, regional 

utveckling samt bidrag till politiska ungdomsorganisationer,  
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 I de fall lydelsen ”betalande medlemmar” förekommer i texten 

ska ordet betalande strykas samt att,  

 Punkten, ”få finansiellt stöd även från minst en annan aktör” 

stryks.  

  

Sammanfattning  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat 

och gett direktiv för att utifrån nuvarande regelverk göra en översyn av 

kulturbidrag, projektbidrag inom regional utveckling samt bidrag till 

de politiska ungdomsförbunden. Regionledningskontoret redovisar 

förslag till förbättringar i nu gällande regelverk.  

 

Beslutsunderlag   

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-27 

 Protokollsutdrag från Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet 2016-06-29  

 Tjänsteskrivelse 2016-06-07  

 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 

folkhälsa, utbildning och kultur daterad 2016-06-01  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Simon Johansson yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  
 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Regional utveckling  

§ 94 Uppdaterad rekommendation för assisterad 
befruktning med anledning av ny lagstiftning 
för ensamstående 
Diarienummer: RJL2016/1819 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 Att vårdavgiften ska vara oförändrad mot den som gäller inom 

Region Jönköpings län idag samt att 

 

 Godkänna och tillämpa SKL´s rekommendation om 

enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 

offentligt finansierad assisterad befruktning. 
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Reservation  

Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-27 

 Protokollsutdrag från Nämnd för Folkhälsa och sjukvård  

2016-09-13  

 Tjänsteskrivelse 2016-09-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde  

Maria Frisk yrkar bifall, med instämmande av Gun Lusth, till 

föreliggande förslag.  

 

Anne Karlsson yrkar avslag på föreliggande förslag.  

 

Torbjörn Eriksson yrkar, med instämmande av Samuel Godrén, att 

detta ska genomföras till självkostnadspris.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige efter votering avslår: 

 Anne Karlssons yrkande om avslag, voteringslista 7, bilaga 8. 

 Torbjörn Erikssons yrkande om att detta ska genomföras till 

självkostnadspris, voteringslista 8, bilaga 9 

 

Regionfullmäktige bifaller föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

§ 95 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 96 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 10. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 
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§ 97 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 14:15.    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Ragnwald Ahlnér, KD Samuel Godrén, SD 

 
Protokollet är justerat 2016-10-11 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

 

Lena Sandqvist 

 


