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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 87-103 

Tid: 2017-08-29 kl. 09:00-18:15 

Plats: Kulturhuset, Sävsjö  

Närvarande: Se § 89 

  

§ 87 Information – Sävsjö kommun 
Kommunfullmäktiges ordförande Per Danielsson samt kommunchef 

Jan Holmqvist hälsar regionfullmäktige välkommen till Sävsjö 

kommun och ger en presentation av kommunen.   

§ 88 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens 

sammanträde och förklarar sammanträdet för öppnat. 

§ 89 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare under sammanträdet finns redovisade i bilaga 1. 

§ 90 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Mari Lindahl (L) och Mikael Ekvall (V) och som ersättare 

Jimmy Ekström (L) och Elisabeth Töre (V). 

§ 91 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 12 september, kl. 15:30 i Regionens 

hus. 

§ 92 Interpellationer  
Diarienummer: RJL 2017/318 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas, bilaga 2: 
 

1. Samuel Godrén (SD) - Konsekvenser av ålderskontrollerna. 

2. Erik Hugander (MP) - Vem tar det politiska ansvaret för 

biogasen i länet?  

 

Interpellation 1 är ställd till ordförande i FS-nämnden och 

interpellation 2 är ställd till regionstyrelsens ordförande.  

Båda interpellationerna besvaras vid dagens sammanträde.  
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§ 93 Valkretsindelning val 2018 
Diarienummer: RJL 2017/1216 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

 

1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras 

till tre (3) valkretsar, med den geografiska indelningen:  

1) Jönköping, Habo, Mullsjö 

2) Vetlanda, Tranås, Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö 

3) Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo 

 

2. Att antalet mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 

81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 

utjämningsmandat). 

 

Sammanfattning 

Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit 

densamma sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med 

enda förändring inför valet 1998 när länet utvidgades med två 

kommuner, Habo och Mullsjö, då Jönköpings kommun delades i två 

valkretsar varav den västra inkluderade Habo och Mullsjö. Inför 

landstingsvalet 2018 föreslås en förändring till tre (3) valkretsar. 

Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över förändringen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22 

 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-29 

 Bilaga fakta, valkretsindelning  

 Inkomna remissyttranden 

 

Yrkanden förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy Bernevång-Forsberg yrkar bifall till regionstyrelsens 

förslag om tre valkretsar. I detta instämmer Malin Wengholm, 

Urban Persson och Katja Ganekind.  

 

Anders Bengtsson yrkar bifall till det alternativa förslaget på fyra 

valkretsar.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag tillika 

regionstyrelsens förslag mot Anders Bengtssons yrkande och finner 

att regionfullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsens Jönköpings län 

Parlamentariska nämnden  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 94 Byggnation av Råslätts vårdcentrum  
Diarienummer: RJL 2017/1442 

 

Beslut 
Regionfullmäktige  

 

1. Godkänner byggnation av Råslätts vårdcentrum med en 

minskning av 300 kvm BRA, med åtföljande minskning av 

maxbeloppet 161 500 000 kronor.  

 

2. Reserverar medel i kommande investeringsplan för 

konstnärlig gestaltning motsvarande 1 100 000 kronor.  

 

Sammanfattning  

Råslätts Vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som hyrs 

av Vätterhem.  

 

Lokalerna är anpassade för den vård som bedrevs i slutet av 80-talet 

och de tekniska systemen och installationerna är både 

underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre 

ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen på 

Råslätt är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav på 

vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Förslaget till nybyggnation 

av ett vårdcentrum på Råslätt bygger på en samlokalisering av 

vårdcentral, folktandvård samt familjecentral. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-11 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm, Marcus Eskdahl, Mikael Ekvall, Mona Forsberg 

samt Anita Winberg yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret – ekonomi  

§ 95 Revidering av förbundsordning 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
Diarienummer: RJL 2017/1835 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

1. Fastställer reviderad förbundsordning för 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, 

 

2. Godkänner att beviljad låneram till Kommunalförbundet 

Svenskt Ambulansflyg indexeras i enlighet med § 15 i 

reviderad förbundsordning. 

  

Sammanfattning  

Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt 

Ambulansflyg (KSA) fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå 

medlemmarna en reviderad förbundsordning. Den reviderade 

förbundsordningen börjar gälla efter att samtliga medlemmar 

godkänt den. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-06-26 

 Tjänsteskrivelse 2017-06-15 

 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  
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§ 96 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd 
Diarienummer: RJL2016/190 

 

Debatten i ärendet ajourneras kl 11:00.  

§ 97 Information och studiebesök 
Information av Sävsjö kommun om: 

 Hållbarhet – miljö- och hållbarhetsstrateg Veronika 

Johansson 

 Integration – integrationsstrateg Eva Svensson  

 

Under eftermiddagen görs följande studiebesök:  

 Sävsjö Biogas 

 Komstad Kvarn 

 Smålandsvillan  

§ 98 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd 
Diarienummer: RJL2016/190 

 

Beslut 

Regionfullmäktige   

 Bifaller motionen samt att motionens intentioner tas med i 

kommande budgetdiskussion.  

 

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet 

och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i 

Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående 

motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en 

kostnadsutredning. Efter nämnden FS presidiesammanträden i april 

och maj har underlagets kostnadskalkyl kompletterats med fler 

exempel från kommuner som infört fria halkskydd, samt med 

kostnaden för frakturer. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-08-22 

 Protokollsutdrag FS-nämnd 2017-06-27 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-05-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-04-05 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-30 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-03-01 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

01-17 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS-nämnd 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag FS-nämnd 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  

Mikael Ekvall yrkar bifall till motion och regionstyrelsens förslag. 

I detta instämmer Erik Hugander, Marcus Eskdahl, Sibylla Jämting, 

Anne Karlsson med flera.  

 

Maria Frisk yrkar avslag på motionen och styrelsens förslag. 

I detta instämmer Marianne Andersson, Helena Stålhammar, 

Malin Wengholm med flera.    
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med 

tillägg om att motionens intention ska tas med i kommande 

budgetdiskussion. 

 

Ordföranden finner att regionfullmäktige efter votering, med 

följande voteringsproposition och utfall:  

 

JA för föreliggande förslag tillika regionsstyrelsens förslag med 

tillägg röstar: 45 ledamöter. 

 

NEJ för bifall till motion och regionstyrelsens förslag med tillägg 

röstar: 35 ledamöter 

 

bifaller motionen och regionsstyrelsens förslag med tillägg. 

Bilaga 3: Voteringslista 1 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård 

§ 99 Interpellationer  
Interpellationer besvaras. 

§ 100 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 101 Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 4. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 
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§ 102 Remittering av motion 
Diariernummer: RJL 2017/2059 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Remitterar inkommen motion – Utveckla ett ramprogram för 

länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa till 

regionstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 103   Avslutning av sammanträdet 
Ordförande riktar ett tack till Sävsjö kommun och samtliga 

ledamöter samt förklarar sammanträdet avslutat kl. 18:15.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Mari Lindahl (L)  Mikael Ekvall (V) 

 
 

 

Protokollet är justerat 2017-09-12 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Lena Strand 

 


