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Diarienummer

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

Närvarande:

Se § 2

§1

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till årets första
sammanträde och förklarar sammanträdet för öppnat.

§2

Upprop
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och
tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i
bilaga 1.

§3

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Erik Lagärde (KD) och Sibylla Jämting (MP) och som ersättare
Maria Frisk (KD) och Annica Nordqvist (MP).

§4

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges
protokoll äger rum tisdagen den 20 februari, kl. 15:30 i Regionens
hus.

§5

Interpellationer
Diarienummer: RJL 2018/207

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får
framställas, bilaga 2:
1. Per Svenberg (S) - Patienter får inte reumatologisk vård i tid.
2. Katja Ganekind (SD) - Hur används LAS i regionen.
3. Helena Elmqvist (SD) - Plan för rätt använd kompetens.
4. Mikael Ekvall (V) - Dålig arbetsmiljö och bristfällig
ekonomihantering på Spira, ansvarsfrågan är inte oviktig.
5. Marcus Eskdahl (S) - Utvärdering av gjorda
vårdplatsneddragningar.
6. Marcus Eskdahl (S) - Flytt av röntgen från Ryhov till Atollen.
7. Jimmy Ekström (L) - Interpellation om ME-sjukdom.
8. Maria Hörnsten (S) - Rutiner för medicinsk fotvård.
9. Sibylla Jämting (MP) - Varför accepterar regionen
medicinskt risktagande och dålig tillgänglighet för de av
länets invånare som behöver akut ögonsjukvård på jourtid
respektive vård för reumatisk sjukvård?
Sign

PROTOKOLL

2(15)

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Interpellation 1, 3, 7 och 9 är ställda till ordföranden i nämnden
för folkhälsa och sjukvård.
Interpellation 2, 5, 6 och 8 är ställda till regionstyrelsens
ordförande.
Interpellation 4 är ställd till ordföranden i nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
§6

Granskning av delårsrapport 2017:2
Diarienummer: RJL 2017/3024
Revisionens ordförande Göte Wahlström informerar om
gransking av delårsrapport 2017:2.
Beslut
Regionfullmäktige
 Noterar regionstyrelsens svar till regionrevisionen enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av delårsrapport per
augusti 2017. Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och
sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har fått
regionfullmäktiges uppdrag att svara på vilka åtgärder som vidtas
till följd av revisionens granskning av delårsrapport 2017:2.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-12-19
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2018-01-23
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-12-04
 Regionrevisionens bedömning av delårsrapport 2017:2,
2017-10-26
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, ekonomi
Regionens revisorer
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Granskning av åtgärder för ekonomi i balans
för kollektivtrafiken
Diarienummer: RJL 2017/2583
Revisionens ordförande Göte Wahlström informerar om
granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken.
Beslut
Regionfullmäktige
 Noterar svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse med en komplettering av yttrandet i
enlighet med ärendets behandling i nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö.
Sammanfattning
Regionrevisionen har granskat åtgärder för ekonomi i balans för
kollektivtrafiken. Regionstyrelsen har med inhämtade synpunkter
från nämnden för trafik, infrastruktur och miljö besvarat
revisionens frågor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2017-12-12
 Tjänsteskrivelse 2017-12-04
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-12-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-30
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-10-24
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-10-03
 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2017-09-26
 Revisionsrapport 2017 Region Jönköpings län,
Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för
kollektivtrafiken
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret, ekonomi
Regionens revisorer
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Granskning av regionens arbete med att
utnyttja möjligheterna inom området Rätt
använd kompetens (RAK)
Diarienummer: RJL 2017/2584
Regionfullmäktige behandlar ärendet vid regionfullmäktiges
sammanträde i april.

§9

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
Diarienummer: RJL 2017/2578
Beslut
Regionfullmäktige
1. Noterar svar till regionrevisionen enligt föreliggande
tjänsteskrivelse samt
2. att uppsiktsplikten kompletteras i årshjulet och att
budgetprocessen och bokslutet med avstämningar med
nämndernas presidier är en viktig del i att fullgöra
uppsiktsplikten.
Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning av regionstyrelsens
uppsiktsplikt. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på
frågorna.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-01-17
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-04
 Granskningsrapport
Beslutet skickas till
Regionens revisorer
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Motion - Dags att kartlägga
läkemedelsberoendet
Diarienummer: RJL 2017/400
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen bifalls i sin helhet.
Sammanfattning
I motionen föreslår Mikael Ekvall, Vänsterpartiet att:
 Region Jönköpings län kartlägger läkemedelsberoendet i
den egna regionen,
 Kartläggningen presenteras inför regionfullmäktige
tillsammans med åtgärdsförslag.
Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård
2017-11-21
 Tjänsteskrivelse daterat 2017-11-06
 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 201709-12
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Motion daterad 2017-02-06
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Maria Fisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om att
1:a att-satsen är besvarad och 2:a att-satsen avslås.
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Marcus Eskdahl (S) med instämmande av Jonas Nilsson (S),
Sibylla Jämting (MP) och Eva Eliasson (S) yrkar bifall till 1:a attsatsen, om att Region Jönköpings län bör kartlägga
läkemedelsberoendet i den egna regionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer första att-satsen under proposition och finner
att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
Votering begärs där regionstyrelsens förslag om att 1:a att-satsen
är besvarad blir huvudförslag och som motförslag utses Mikael
Ekvalls bifall till 1:a att-satsen.
Votering genomförs med följande voteringsproposition och utfall:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 40 ledamöter.
NEJ för bifall till Mikael Ekvall förslag röstar 41 ledamöter.
Bilaga 3: Voteringslista nr 1.
På ordförandens fråga bifalls även 2:a att-satsen.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
§11

Motion - Erbjud provtagning eller screening för
att förebygga kolon och rektalcancer för
personer över 60 år
Diarienummer: RJL 2017/154
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Eva Eliasson, Socialdemokraterna och Elisabeth Töre,
Vänsterpartiet har inkommit med en motion som föreslår:
 Att Region Jönköpings län utreder ett generellt införande
av screening alternativt provtagning för personer över 60
år, som en förebyggande åtgärd av kolon- och
rektalcancer.
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Motionen har beretts av nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 201710-10
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27
 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30
 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-29
 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård
2017-04-25
 Motion daterad 2017-01-16
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om att
motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa sjukvård
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
§12

Motion - Bygg miljö- och energismart - bygg i
trä
Diarienummer: RJL 2016/1722
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting och Erik
Hugander, Miljöpartiet föreslår i motionen:
 Att Region Jönköpings län tar fram en
träbyggnadsstrategi.
 Att Region Jönköpings län vid varje nybyggnation
undersöker möjligheten att bygga i trä.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Tjänsteskrivelse 2017-11-14
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-09-04
 Tjänsteskrivelse 2017-08-30
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14
 Motion daterad 2016-05-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordqvist (MP) yrkar att 1:a att-satsen är besvarad och
yrkar bifall till 2:a att-satsen. Instämmer i yrkandet gör Per
Svenberg (S), Mikael Ekvall (V) och Erik Hugander (MP).
Rune Backlund (C) med instämmande av Lars-Åke Magnusson
(KD) och Erik Lagärde (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag om att motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och
finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs med följande
propositionsordning:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 45 ledamöter.
NEJ för bifall till Annica Nordqvists förslag röstar 36 ledamöter.
Bilaga 4: Voteringslista nr 2.
Regionfullmäktige beslutar således att motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
Regionledningskontoret – ekonomi
Verksamhetsstöd och service
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Motion - Högre ersättning för att jobba inom
primärvården istället för hyrläkare
Diarienummer: RJL 2016/1679
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen
 Att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra
förvaltningar än primärvården erbjuds arbete på en
vårdcentral utifrån bemanningssituationen. För det får de
175 % av sin timlön samt reseersättning och traktamenten.
Förslaget till regionfullmäktige 2016-11-29 var att avslå
motionen. Regionfullmäktige återremitterade motionen för att
beredas ytterligare med en omvärldsbevakning hur andra regioner
och landsting gör, initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan,
samt vad kan Regionen Jönköpings län göra för att stimulera detta
utifrån de kollektivavtal vi har idag?
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-01-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2016-11-29
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22
 Tjänsteskrivelse 2016-11-15
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14
 Motion 2016-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om
att motionen är besvarad. I yrkandet instämmer Mari Lindahl (L),
Maria Frisk (KD), Helena Stålhammar (C), Mikael Ekvall (V) och
Marcus Eskdahl (S).
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - kansli
§14

Motion - Mindre kött och bättre kött - för
klimatet, hälsan och miljön
Diarienummer: RJL 2016/347
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Sibylla Jämting och Erik Hugander, Miljöpartiet föreslår i
motionen:
 Att Region Jönköpings län antar målet att mängden
animalisk mat som serveras i regionens verksamheter skall
minskas med minst 20 % till 2020 i syfte att minska
matens klimatbelastning och miljöpåverkan, samt för att
främja folkhälsan.
 Att Region Jönköpings län ställer som minimikrav vid
upphandling av kött och mejeriprodukter att de krav på
miljöskydd och djurhänsyn som svensk lagstiftning kräver
av de svenska producenterna är uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Tjänsteskrivelse 2017-11-14
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet 2017-09-14
 Protokollsutdrag Länsrådet för funktionsnedsättningar
2017-09-18
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-16
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-03-07
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-02-20
 Tjänsteskrivelse 2017-02-13
 Motion 2016-02-09

Sign

PROTOKOLL

11(15)

Regionfullmäktige §§ 1-23
Tid:

2018-02-06 kl. 09:00-17:20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund (C) instämmer i regionstyrelsens förslag om att
motionen är besvarad.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - kansli
§15

Motion - Nu blir vi väl MR-Region
Diarienummer: RJL 2017/1424
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad med tillägg om att Region
Jönköpings län har ambitionen om att bli en MR-region
för mänskliga rättigheter.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart
Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i inkommen motion:
 Att Region Jönköpings län blir en MR-region, registrerad
hos Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.
 Att en tvärpolitisk kommitté tillsätts för att utforma en
budgetförankrad handlingsplan för att inleda MR-arbetet.
 Att årliga redovisningar sker till regionfullmäktige vad
gäller metod, utförande och utfall.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-06
 Motion 2017-04-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att
motionen ska anses besvarad med tillägg om att Region
Jönköpings län har ambitionen att bli en MR-region. I yrkandet
instämmer Malin Wengholm (M) och Marianne Andersson (KD).
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - kansli
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Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi
Diarienummer: RJL 2017/752
Beslut
Regionfullmäktige beslutar att
 Motionen är besvarad med följande tillägg:
Det är angeläget att Region Jönköpings län är aktiv i
framtida planering när det gäller studentbostäder utifrån
behovet av personalförsörjning.
Sammanfattning
Simon Johansson, Socialdemokraterna föreslår i motion:
 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att, i det
gemensamt ägda Bostadsbyggen AB, planera och påbörja
byggnation av studentlägenheter.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-11-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-04
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-10-03
 Motion 2017-03-09
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Simon Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med
tillägg om att ”det är angeläget att Region Jönköpings län är aktiv
i framtida planering när det gäller studentbostäder utifrån behovet
av personalförsörjning”. I yrkandet instämmer Malin Wengholm
(M) och Carina Ödebrink (S).
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – kansli
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Almi Företagspartner Jönköping AB,
bolagsordning
Diarienummer: RJL 2017/3408
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner bolagsordning för Almi Företagspartner,
Jönköping AB.
Sammanfattning
Under 2017 har dialog förts med Almi Företagspartner AB om
samverkansavtal, ägaranvisning, särskild överenskommelse om
finansiering av verksamheten 2018 samt bolagsordning för Almi
Företagspartner Jönköping AB.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-12-19
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-12-11
 Tjänsteskrivelse 2017-12-05
 Förslag till bolagsordning, Almi Företagspartner
Jönköping AB
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - regional utveckling
Almi Företagspartner, Jönköping AB

§18

Svar på Interpellationer
Interpellation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 besvaras vid dagens
sammanträde.
Interpellation nr 7 besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde
den 10 april.

§19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motion remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Jämställdhetsintegrering i praktiken
RJL 2017/3575
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Fördelning av inkomna granskningar från
regionrevisionen
Ordföranden redovisar inkomna granskningar från
regionrevisionen och fördelar dessa enligt följande:
 Granskning av investeringar 2017-12-12, till
regionstyrelsen.
 Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning
2018-01-22, till regionstyrelsen.

§21

Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§22

Valärenden
Beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens
förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 5.
Beslutet skickas till
Berörda

§23

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 17:20.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Erik Lagärde (KD)

Sibylla Jämting (MP)
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Protokollet är justerat 2018-02-20 och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Lena Strand
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