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PROTOKOLL 1(11) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 117-136 

Tid: 2016-11-29, kl 09:00-18:20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 118 
 

§ 117 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat. 

§ 118 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

§ 119 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Linnea Andersson, C och Evaggelos Tottas, S med  

Rune Backlund, C och Jeanette Söderström, S som ersättare.  

§ 120 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 13 december, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 121 

 

Interpellationer  
Till dagens sammanträde har följande interpellationer lämnats in: 

 

1. Samuel Godrén, SD – Riskerna med tuberkulos 

2. Marcus Eskdahl, S – Vad är ett akutsjukhus? 

3. Maria Hörnsten, S – Hur många jobb har Region Jönköpings 

län bidragit till att skapa? 

4. Carina Ödebrink, S – Region Jönköpings län och framtida 

höghastighetsjärnväg  

 

Interpellation 1 är ställd till ordföranden i Nämnden för Folkhälsa och 

sjukvård. Interpellation 2-4 är ställda till regionstyrelsens ordförande.  

Samtliga interpellerationer kommer att besvaras vid sammanträdet. 

Se bilaga 2.  

§ 122 Motion - Slå vakt om åkermarken 
Diarienummer: RJL 2015/2027 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

1. första att-satsen är besvarad 

2. andra att-satsen avslås 
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Reservationer  

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet avseende den  

1:a att-satsen. 

Sammanfattning  

Miljöpartiet har i motion föreslagit att en långsiktig livsmedelsstrategi 

antas och att insatser görs för att stoppa den allvarliga minskningen av 

åkermark. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från ANA 2016-10-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-13 

 Motion från Miljöpartiet, slå vakt om åkermarken daterad 

2015-10-09. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Annica Nordquist och Sibylla Jämting yrkar bifall till motionen i sin 

helhet med instämmande av Mikael Ekvall. 

 

Malin Olsson yrkar bifall till regionstyrelsen och nämnden ANA:s 

beslut. I yrkandet instämmer Irene Oskarsson, Raymond Pettersson 

och Robert Andersson. 

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionens första att-sats och bifall till 

regionstyrelsens och nämnden ANA:s beslut för att-sats två. I yrkandet 

instämmer Maria Hörnsten. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer första att-satsen under proposition och finner efter 

votering, JA (44) för regionstyrelsens förslag, NEJ (36) för bifall till 

motionen – (1 ledamot frånvarande), att regionfullmäktige beslutar i 

enlighet med regionstyrelsen och nämnden ANA:s förslag. 

Bilaga 3: Voteringslista 1 

 

Ordföranden ställer andra att-satsen under proposition och finner efter 

votering, JA (72) för regionstyrelsens förslag, NEJ (8) för bifall till 

motionen – (1 ledamot frånvarande), att regionfullmäktige beslutar i 

enlighet med regionstyrelsen och nämnden ANA:s förslag. 

Bilaga 3: Voteringslista 2 
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Beslutet skickas till  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Regionledningskontoret – Regional utveckling 

§ 123 Motion – Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv 
fritid 
Diarienummer: RJL 2015/1066 

Beslut  
Regionfullmäktige   

 Avslår motionen. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för gemensamt yrkande. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Annica Nordqvist och Eric Hugander, 

Miljöpartiet som föreslår att en utredning om förutsättningarna för att 

bygga upp en hjälpmedelsdepå i Region Jönköpings län görs. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS 2016-06-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Annica Nordquist yrkar bifall till motionen och om inte bifall 

återremiss på motionen för ytterligare utredning och komplettering där 

brukarorganisationerna involveras.  

 

Marcus Eskdahl, Mikael Ekvall och Sibylla Jämting yrkar bifall till 

motionen. 

 

Maria Frisk, Mari Lindahl och Håkan Jansson yrkar bifall till att 

motionen avslås. 

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga beslutar regionfullmäktige att motionen avgörs 

vid dagens sammanträde.  
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Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition och 

finner efter votering, JA (47) för regionstyrelsens förslag, NEJ (34) för 

bifall till motion, att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsen och nämnden FS:s förslag. 

Bilaga 4: Voteringslista 3 

 

Beslutet skickas till: 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård  

§ 124 Motion – Neurorehabilitering utifrån patients behov 
Diarienummer: RJL 2016/920 

Beslut  
Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, 

Annica Nordqvist och Erik Hugander om inrättande av patienthotell, 

platser för återhämtning och vila på dagrehabiliteringscentra samt 

tillse att det finns en övergångslösning som erbjuder dagrehabilitering 

samt tillgång till patienthotell. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS 2016-06-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-30 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Frisk och Marcus Eskdahl yrkar bifall till regionsstyrelsen och 

nämnden FS:s förslag, att motionen är besvarad. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård  
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§ 125 Motion – Förebyggande insatser för äldre – erbjud 
fria halkskydd – ajournering 
Regionfullmäktige ajournerar debatten i ovan rubricerade motion för 

utdelning av Folkhälsopriset till Vrigstads Samhällsförening samt för 

besvarande av interpellationer.  

§ 126 Folkhälsopriset 2016 
Årets folkhälsopris tilldelas Vrigstads Samhällsförening med följande 

motivering: 

”Vrigstad samhällsförening har haft en nyckelroll i att skapa 

engagemang och samverkan utifrån de behov som invånarna har i 

Vrigstad. Det gäller inte minst sättet att lyckas med en bra integration 

av nyanlända. En bredd av aktörer, såsom skola, lokala företag, 

föreningsliv, kyrkan, offentliga verksamheter och andra mötesplatser 

har tillsammans tagit en mängd initiativ som gör verklig skillnad för 

invånarnas liv och hälsa”. 

§ 127 Interpellationer  
Interpellationer besvaras.  

§ 128 Motion – Förebyggande insatser för äldre – erbjud 
fria halkskydd 
Diarienummer: RJL 2016/190 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen återremitteras för utredning avseende kostnader. 

 

Sammanfattning  

Med anledning av motion från Mikael Ekvall som föreslår att erbjuda 

alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01 
 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Maria Frisk yrkar på återremiss till nämnden FS:s, om inte återremiss 

avslag på motionen. I yrkandet instämmer Helena Stålhammar, Niclas 

Palmgren med flera.  

 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Marcus 

Eskdahl, Anders Gustafsson med flera. 

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga beslutar regionfullmäktige att motionen 

återremitteras för utredning avseende kostnader.  

 

Beslutet skickas till 
Nämnd folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård  

§ 129 Motion – Lasta på lastcykel  
Diarienummer: RJL 2016/2026 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 

1. Första satsen avslås 

2. Andra satsen bifalls, med tillägg enligt följande: 

att Regionen startar en upphandling av ramavtal rörande 

lastcyklar. 

Reservationer 

Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  

Miljöpartiet har genom Annica Nordqvist och Erik Hugander 

inkommit med en motion där man föreslår att Regionen införskaffar 

lastcyklar för internt bruk samt att man utreder möjligheten att ersätta 

bil- och lastbilstransporter med lastcykel/cykelbudstjänster. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2016-11-15  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-03 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Eric Hugander yrkar på bifall till motionen och om inte bifall 

återremiss på motionen med följande motivering:  

Regionfullmäktige har inte fullständigt beslutsunderlag då 

protokollsutdrag från TIM saknas, ärendet har inte beretts tillräckligt, 

ekonomiska beräkningar saknas, omvärldsanalys saknas, bristfällig 

kontakt med verksamhetsföreträdare.  

  

Rune Backlund yrkar avslag på återremiss och med bifall till 

regionstyrelsen och nämnden TIM:s förslag. I detta instämmer  

Elin Rydberg, Per Hansson och Irene Oskarsson. 

 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga beslutar regionfullmäktige att motionen avgörs 

idag.  

 

Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition och 

finner efter votering, JA (72) för regionstyrelsens förslag, NEJ (8) för 

bifall till motion – (1 ledamot frånvarande), att regionfullmäktige 

beslutar i enlighet med regionstyrelsen och nämnden TIM:s förslag. 

Bilaga 5: Voteringslista 4 

 

Beslutet skickas till  

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 

Regionledningskontoret  

§ 130 Motion – Låt alla anställda tala svenska  
Diarienummer: RJL 2016/2477 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Avslår motionen samt, 

 Att det framgår i motionsyttrandet att det är en tillgång med 
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medarbetare som är flerspråkiga. 

 

 

Reservation  

Sverigedemokraterna till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Med anledning av motion från Anne Karlsson, Anita Winberg, Helena 

Elmqvist och Katja Ganekind som föreslår att Regionen tar fram en 

språkpolicy, att i det patientnära arbetet får endast svenska språket 

användas samt att på Regionens arbetsplatser ska svenska språket vara 

en norm.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-11-14 

 Motionsunderlag 2016-10-24 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Anne Karlsson, Samuel Godrén med flera yrkar bifall till motionen. 

 

Jimmy Henriksson, Marianne Andersson, Mikael Ekvall, Peter Holkko 

med flera yrkar avslag på motionen och bifall till regionstyrelsens 

förslag.   

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Regionledningskontoret – personal 

§ 131 Motion – Högre ersättning för att jobba inom 
primärvården istället för hyrläkare  
Diarienummer: RJL 2016/1679 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar 

 Att motionen återremitteras för att beredas ytterligare med en 

omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, 
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initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan, samt vad kan 

Regionen göra för att stimulera detta utifrån de kollektivavtal 

vi har idag. 

Reservationer  

Socialdemokraterna till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, 

som föreslår att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra 

förvaltningar än primärvården erbjuds arbete utifrån 

bemanningssituationen med 175 % av sin timlön samt reseersättning 

och traktamenten.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Motionsunderlag 2016-10-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

I detta yrkande instämmer Emelie Walfridsson.  

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och föreslår att motionen 

återemitteras mot bakgrund av en undermålig och oseriös hantering. 

Yrkar att motionen bereds ytterligare med att det görs en 

omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, initiera en 

dialog med Läkarförbundet, samt vad kan Regionen göra för att 

stimulera detta utifrån de kollektivavtal vi har idag.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner efter votering,  

JA (43) för behandling vid dagens sammanträde, NEJ (34) för 

återremiss – (4 ledamöter är frånvarande) att regionfullmäktige 

beslutar återremittera motionen i enlighet med Carina Ödebrinks 

yrkande eftersom det räcker med att en tredjedel av ledamöterna röstar 

för återremiss.  

Bilaga 6: Voteringslista 5  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 
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Regionledningskontoret – personal  

 

 

§ 132 Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Diarienummer: RJL 2016/3517 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner. 

Sammanfattning  

Föreligger redovisning enligt bilaga över icke slutbehandlade 

motioner. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22 

 Tjänsteskrivelse 2016-11-02. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 133 Försäljning Folkhögskolan 4, Nässjö kommun 
Diarienummer: RJL 2016/3523 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner försäljningen av Folkhögskolan 4, Nässjö kommun. 

Reservation  

Erik Hugander reserverar sig mot beslutet med följande kommentar:  

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv gagnas anläggningen av att samtliga 

byggnader/fastigheter ägs av samma huvudman.  

Om aktuell byggnad för tillfället ej behövs för folkhögskolans 

verksamhet kan den hyras ut.  

Sammanfattning  

Regionstyrelsen gav i början av 2015 förvaltningen i uppdrag att 

påbörja en försäljningsprocess av den före detta rektorsbostaden vid 

folkhögskolan Sörängen, Nässjö kommun.  

Efter annonsering och budgivning finns köpare av fastigheten. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Tjänsteskrivelse 2016-11-07, inkl karta 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 134 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 135 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 7. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§ 136 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 18:20.    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Linnea Andersson, C Evaggelos Tottas, S 

 
Protokollet är justerat 2016-12-13och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist 

 


