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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 67-86 

Tid: 2017-06-20 kl. 09:00-19:10 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se §69  

  

§67 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens 

sammanträde. 

§68 Information om Science Park-systemet  
Information ges av Fredrik Göransson och Gustav Österström, 

Science Park samt Niclas Palmgren, ordförande för Science Park-

systemet.  

§69 Upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop 

förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

§70 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Håkan Jansson (M) och Ann-Kristine Göransson (S) med  

Lis Melin (M) och Maria Hörnsten (S) som ersättare. 

§71 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 4 juli, kl. 15:30 i Regionens hus. 

§72 Interpellationer  
Diarienummer: RJL 2017/318 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas: 
 

1. Maria Hörnsten (S) – Kompetensråd 

2. Erik Hugander (MP) – Är kollektivtrafiken viktig för 

alliansen och i så fall hur viktig? 

3. Erik Hugander (MP) – När skall persontågen trafikera 

sträckan Nässjö-Eksjö igen? 

4. Jonas Nilsson (S) – Kollektivtrafiken på Höglandet  

5. Marcus Eskdahl (S) – Statsbidrag till förlossnings- och 

kvinnohälsovård 

6. Samuel Godrén (SD) – Nämndernas kontrollplaner 
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7. Mikael Ekvall (V) – Hur arbetar Region Jönköpings län 

för att aktivt skydda Vättern som naturområde och 

dricksvattentäkt? 

8. Carina Ödebrink (S) – Arbetssituationen på Länssjukhuset 

Ryhov 

 

Interpellation 1,2, 5, 7 och 8 är ställda till regionstyrelsens 

ordförande. Interpellation 3 och 4 till ordförande i TIM samt 

interpellation 6 till ordförande i FS. Samtliga interpellationer 

besvaras vid dagens sammanträde.  
Bilaga 2 

§73 Fråga 
Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas: 

 Sibylla Jämting (MP) – Politikerkontakt med 

verksamheterna. 

 

Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande och kommer att 

besvaras vid dagens sammanträde.  

Bilaga 3 

§74 Fördjupad månadsrapportering per april 
Diarienummer: RJL 2017/98 

 

Beslut 
Regionfullmäktige  

 Godkänner fördjupad månadsrapport tertial 1, 2017. 

 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen ska per april 

månad en fördjupad månadsrapport redovisas. I den fördjupade 

månadsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 

fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja 

måluppfyllelse samt ekonomisk helårsprognos. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13,  

ANA 2017-05-23, samt TIM och FS 2017-05-30 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-19 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink, Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy 

Henriksson, Samuel Godrén, Mikael Ekvall med flera yrkar bifall 

till regionstyrelsens förslag till beslut.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§75 Interpellationer och fråga 
Interpellationer och fråga besvaras. 

§76 Motion– Låt patientnämnden administrera alla 
klagomål 
Diarienummer: RJL2015/534 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Avslår motionen, då en ny lagstiftning kräver framtagande 

av nya arbetssätt. 
 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Sammanfattning 

Anne Karlsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna har 

lämnat motion där man föreslår att: 

1. Samordna direktkanalerna under Patientnämnden för att få 

en väg in för patienten, 

2. Slopa direktkanalerna och lansera Patientnämnden som 

den enda naturliga vägen att lämna klagomål.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag från FS 2017-05-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-01-11 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-08-31 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-10 

 Tjänsteskrivelse, patientnämnden daterad 2016-08-25 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionens andra att-sats och avslag 

på första att-satsen. I detta instämmer Anders Bengtsson.  

 

Maria Frisk yrkar avslag på motionen och bifall till 

regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Mikael Ekvall och 

Kjell Ekelund.   

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag mot 

Anne Karlssons yrkande och finner att regionfullmäktige avslår  

Anne Karlssons yrkande och beslutar i enlighet med styrelsens 

förslag.  

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till styrelsens förslag röstar 68 ledamöter.  

NEJ för bifall till motionens andra att-sats och avslag på första 

att-satsen röstar 10 ledamöter. 

1 ledamot avstår från att rösta.  

2 ledamöter är frånvarande.  

 

Regionfullmäktige beslutar därmed i enlighet med styrelsens 

förslag.  

Bilaga 4: Voteringslista 1 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Patientnämnden  

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård  
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§77 Motion – Alternativ till våld, är det dags för 
nästa steg nu 
Diarienummer: RJL2016/1571 

 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att   

 Motionen är besvarad.  

 

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 

Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i en motion en genomlysning i 

syfte att få svar på ett antal frågeställningar kring våld i nära 

relationer. Motionen har behandlats av FS nämnden och föreslås 

vara besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag från FS 2017-05-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2017-

02-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-02-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-26 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-30 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Anders Gustafsson.  

 

Maria Frisk yrkar bifall till styrelsens förslag att motionen är 

besvarad.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag mot Mikael 

Ekvalls yrkande och finner att regionfullmäktige avslår Mikael 

Ekvalls yrkande och beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till styrelsens förslag röstar 65 ledamöter.  

NEJ för bifall till motionens röstar 12 ledamöter. 

1 ledamot avstår från att rösta.  

3 ledamöter är frånvarande.  

 

Regionfullmäktige beslutar därmed i enlighet med styrelsens 

förslag.  

Bilaga 5: Voteringslista 2 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård  

§78 Årsredovisningar 2016 för 
Samordningsförbunden 
Diarienummer: RJL 2017/220 

 

Vid ärendets behandling deltar ej Nils-Erik Emme, Jonas 

Magnusson, Bengt Petersson, Britt Johansson, Eva Eliasson och 

Carina Bardh.  

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet, 

 

 Beviljar styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet, 

 

 Beviljar styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 
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Sammanfattning  

De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings 

län och till övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar 

och revisionsberättelser för år 2016 (bilagor). 

Frågan om ansvarsfrihet för respektive styrelse ska prövas av 

förbundsmedlemmarna var för sig.  

 

Av föreliggande revisionsberättelser framgår att revisorerna för 

samtliga samordningsförbund tillstyrker ansvarsfrihet för 2016. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse inklusive underlag från samtliga 

samordningsförbund daterat 2017-05-11 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§79 Policy för upphandling av varor och tjänster  
Diarienummer: RJL 2016/2881 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Fastställer policy för upphandling av varor och tjänster i 

enlighet med styrelsens förslag. 

Reservationer  

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet med 

instämmande av samtliga ledamöter från Vänsterpartiet för 

tilläggsyrkanden i sin helhet. 

Sammanfattning  

Upphandling av varor och tjänster ska ske på ett sätt så att en god 

hushållning med Regionens resurser uppnås. Förslag till policy 

och riktlinjer har tagits fram för att stödja Regionens 

verksamheter och medarbetare i upphandlingsprocessen.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-04-18 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-02-20 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-10-10 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-09-12 

 Tjänsteskrivelse 2016-09-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink och Annica Nordqvist yrkar bifall till S och 

MP:s yrkande i sin helhet. I yrkandet instämmer Mikael Ekvall.  

 

Maria Frisk yrkar bifall till styrelsens förslag där stycke 1 och 6 i 

yrkande från S och MP har bifallits. I yrkandet instämmer  

Malin Wengholm, Robert Andersson och Erik Lagärde.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag mot Carina 

Ödebrinks med fleras yrkande och finner att regionfullmäktige 

avslår Carina Ödebrinks yrkande och beslutar i enlighet med 

styrelsens förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till styrelsens förslag röstar 40 ledamöter.  

NEJ för bifall till Carina Ödebrinks yrkande röstar 39 ledamöter. 

1 ledamot är frånvarande.  

 

Regionfullmäktige beslutar därmed i enlighet med styrelsens 

förslag.  

Bilaga 6: Voteringslista 3 

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – ekonomi 

Verksamhetsstöd och service 
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§80 Revidering av förfrågningsunderlag Primärvård 
inom vårdval i Jönköpings län 2017 
Diarienummer: RJL 2017/1495 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag 

Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2017 under 

förutsättning att Samverkansnämnden – SVN, Sydöstra 

sjukvårdsregionen fattar beslut om att revidera den 

regionala prislistan för utomlänsvård. 

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med 

representanter från landsting och regioner tagit fram ett nationellt 

pris för utomlänspatienter som använder digitala vårdtjänster i 

primärvården.  

Styrelsen för SKL föreslår utifrån detta en gemensam 

utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård. 

 

Samverkansnämnden - SVN, Sydöstra sjukvårdsregionen fattar 

beslut om den regionala prislistan för utomlänsvård.  

En revidering av prislistan för digitala vårdtjänster leder till att det 

förfrågningsunderlag för Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län 2017 som regionfullmäktige beslutade om i 

november 2016 och som reglerar hur vårdgivare ska ersättas för 

vård av patienter från andra landsting behöver anpassas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl och Maria Frisk yrkar bifall till styrelsens 

förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård 
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§81 Markförvärv samt nybyggnation av bussdepå 
för Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2017/1441 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner markförvärv genom förvärv av alla aktier i 

bolaget Nivika Älghunden AB för maximalt 115 000 000 

kronor,  

2. Godkänner nybyggnation av bussdepå till en maximal 

kostnad av 218 500 000 kronor. 

Reservation  

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna till förmån för eget 

yrkande.  

Sammanfattning  

Jönköpings Länstrafik (JLT) planerar för en bussdepå i egen regi 

för stadstrafiken i Jönköping. Idag hyr trafikentreprenören 

bussdepå av privat fastighetsägare.  

 

Den bussdepå som finns idag är för liten och möjlighet till 

expansion saknas, med nuvarande lösning skulle 

trafikentreprenören behöva investera i bussdepå för avtalstid om 

8-10 år, vilket bedöms ge höga kostnader i framtida trafikavtal. 

Bussdepån planeras på en fastighet på cirka 53 000m² i 

Ljungarums industriområde. Fastigheten förvärvas genom att 

Region Jönköpings län förvärvar samtliga aktier i bolaget Nivika 

Älghunden AB. 

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-12 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund yrkar bifall till styrelsens förslag.  

I yrkandet instämmer Carina Ödebrink, Nils-Erik Emme, Jeanette 

Söderström, Carina Johanson, Berry Lilja med flera.  
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Samuel Godrén yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag 

enligt följande: 

Tätortstrafiken i Jönköping är idag väl utbyggd. 

Sverigedemokraterna förespråkar att man istället för bussdepån 

investerar i vårdpersonalen och startar en dialog om 

stadstrafiken med Jönköpings kommun och medborgarna. På 

längre sikt ser vi spårvagn som ett intressant och miljövänligt 

alternativ till fler bussar, vilket kan förstärka stadstrafiken. 

Yrkar avslag på styrelsens förslag. I yrkandet instämmer Anders 

Gustafsson. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag mot Samuel 

Godrén med fleras yrkande och finner att regionfullmäktige avslår 

Samuel Godréns yrkande och beslutar i enlighet med styrelsens 

förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till styrelsens förslag röstar 73 ledamöter. 

NEJ för bifall till Samuel Godréns yrkande röstar 5 ledamöter. 

1 ledamot avstår. 

2 ledamöter är frånvarande.  

 

Regionfullmäktige beslutar därmed i enlighet med styrelsens 

förslag.  

Bilaga 7: Voteringslista 4. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  

Regionledningskontoret – ekonomi  
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§82 Inköp av autoklaver till sterilcentralen på 
Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2017/1457 

 

Beslut  
Regionfullmäktige 

 Godkänner inköp av fyra autoklaver till sterilcentralen på 

Länssjukhuset Ryhov till en sammanlagd kostnad på 

maximalt 4 700 000 kronor.  

Sammanfattning  

Investeringen är planerad inom ramen för 2018 års specificerade 

inventarier. Utbytet har funnits med i planeringen sedan 2014 och 

verksamheten gör bedömningen att inköp av utrustningen bör 

göras snarast möjligt. Förslaget är att inköpet tidigareläggs till 

2017 och att investeringsramen för 2018 minskas med 

4 700 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-11 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§83 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
Diarienummer: RJL 2017/1428 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade 

motioner. 

 

Sammanfattning  

Regionstyrelsen redovisar enligt bilaga de motioner som icke 

slutbehandlats av regionfullmäktige.  
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2017-06-13 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-16 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

§84 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§85 Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 8 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§86   Avslutning av sammanträdet 
Ordförande önskar samtliga ledamöter en fin sommar och 

förklarar sammanträdet avslutat kl. 19:10.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Håkan Jansson (M)  Ann-Kristin Göransson (S) 
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Protokollet är justerat 2017-07-04 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Lindgren 

 


