
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(15) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 24-47 

Tid: 2019-04-09 kl. 09.00-17.30 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 25 

  

§24 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

§25  Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§26  Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Leif Anderson (C) och Olle Moln Teike (SD) med 

Pelle Philip (C) och Samuel Godrén (SD) som ersättare.   

§27  Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 23 april, kl. 15:30 i regionens 

hus. 

§28  Utdelning av vetenskapligt pris 
Region Jönköpings läns vetenskapliga pris tilldelas Carin Oldin, 

verksamhetschef för barnhälsovården i länet, för sitt arbete med 

vaccination av rotavirus.  

 

Priset tilldelas med följande motivering: 

”Arbetet som genomförts är ett utmärkt exempel på 

befolkningsnära forskning som utvecklar verksamheten på 

vetenskaplig grund. Forskningens resultat visar på stor nytta för 

barnen och också en vinst för sjukvården då resultatet visar på att 

antalet sjukhusinläggningar minskat. Arbetet tar även upp 

föräldrars syn på vaccinationen, co-production och 

vaccinationstäckning, vilket är viktiga vetenskapliga bidrag i den 

pågående samhällsdebatten om vaccinationer". 

§29  Interpellationer  
Diarienummer: RJL 2019/199 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas, bilaga 2: 
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1. Olle Moln Teike, (SD) – Val av ledamöter till Länsmuséet 

2. Anne Karlsson, (SD) – Fluorpenslingen behövs i skolan 

3. Anders Gustafsson, (SD) – Biogasbussar i stadstrafik 

Interpellation 1, är ställd till ordföranden i nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Interpellation 2, är ställd till ordföranden i nämnden för folkhälsa 

och sjukvård. 

Interpellation 3, är ställd till ordföranden i nämnden för trafik, 

infrastruktur och miljö. 

 

Samtliga interpellationer kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde. 

§30  Frågor 
Diarienummer: RJL 2019/1032 

 

Regionfullmäktige medger att följande frågor får framställas, 

bilaga 3: 

1. Malin Wengholm (M) – Kommer kliniskt verksamma 

medarbetare från referensgruppen löpande ges inblick i 

och möjlighet att yttra sig över det nybildade 

arbetsutskottets arbete? 

2. Carl-Johan Lundberg (M) – Försöker man genom det 

nybildade arbetsutskottet hemlighålla och utestänga den 

klinika referensgruppen från det fortsatta arbetet med 

BOS? 

 

Frågan 1, är ställd till ordföranden i nämnden för folkhälsa och 

sjukvård. 

 

Fråga 2, är ställd till regionstyrelsens ordförande. 

Samtliga frågor kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§31  Granskning av Delårsrapport 2018:2 
Diarienummer: RJL 2018/2762 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på 

revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till 
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regionrevisionen. 

 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av 

delårsrapport 2018:2. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i 

allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och 

ställning. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas åtgärder som 

regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård arbetar 

med utifrån revisorernas rekommendationer och frågor. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-01-29 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02 

 Regionrevisionens missiv daterat 2018-10-23 

 Sakkunnigt biträde Pwc:s rapport Granskning av 

delårsrapport 2018 daterad oktober 2018 

 

Beslutet skickas till  

Region Jönköpings läns revisorer 

§32  Regionrevisionen 
Regionrevisionens ordförande Göte Wahlström redogör för 

gransking av delårsrapport 2018:2. Regionrevisionen tillstyrker 

att nämnder och styrelse beviljas ansvarsfrihet samt att regionens 

årsredovisning för 2018 godkänns. 

 

Göte Wahlström tackar för sin tid som regionrevisionens 

ordförande under mandatperioden 2015-2018. 

§33  Revisionsberättelse för år 2018 – Ansvarsfrihet 
Diarienummer: RJL 2019/975 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 

1. Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.  

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Malin Wengholm, Maria Frisk, Rachel De Basso, Rune 

Backlund, Malin Olsson, Jimmy Ekström, Bertil Nilsson,  
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Mikael Ekvall, Marcus Eskdahl, Jonas Nilsson, Ann-

Kristin Göransson, Sibylla Jämting, Samuel Godrén, 

Helena Stålhammar, Eva Nilsson, Mari Lindahl, Desiré 

Törnqvist, Tobias Gyllensten, Eva Eliasson, Per Svenberg 

och Anders Gustafsson. 

 

2. Patientnämnden och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Kjell Ekelund, Irada Alieva Söderberg och Anders 

Bengtsson.   

 

3. Parlamentariska nämnden och dess enskilda ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: 

Arnold Carlzon, Lennart Bogren, Desiré Törnqvist,  

Samuel Godrén, Thomas Gustavsson, Ann-Kristin 

Göransson, Jimmy Ekström, Kim Strand och Anne 

Karlsson.  

 

4. Nämnden för folkhälsa och sjukvård och dess enskilda 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Maria Frisk, Helena Stålhammar, Marcus Eskdahl, 

Thomas Bäuml, Tobias Gyllensten, Bertil Nilsson, Desiré 

Törnqvist, Eva Eliasson, Jimmy Ekström, Sibylla Jämting, 

Per Svenberg, Elisabeth Töre, Anne Karlsson, Erik 

Lagärde, Emilie Walfridsson, Rachel De Basso, Malin 

Wengholm, Bengt-Ove Eriksson, Erik Wågman och Anita 

Winberg. 

 

5. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Malin Olsson, Per Svenberg, Monica Samuelsson, Mari 

Lindahl, Annki Stark, Jon Heinpalu, Anders Gustafsson, 

Eva Nilsson, Jakob Olofsgård, Fredrik Johansson, Henrik 

Tvarnö och Kjell Ekelund.  

 

6. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och dess 

enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 



 

PROTOKOLL 5(14) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 24-47 

Tid: 2019-04-09 kl. 09.00-17.30 

 

 

 Sign 

 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Rune Backlund, Simon Johansson, Anders Gustafsson, 

Eva Nilsson, Bengt Petersson, Pernilla Mårtensson, 

Arnold Carlzon och Azra Muranovic-Mujagic.  

 

7. Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen och 

dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet:  

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Malin Wengholm, Maria Frisk, Marcus Eskdahl,  

Helena Stålhammar och Jimmy Ekström. 

 

Sammanfattning  

Revisorerna lägger fram revisionsberättelse för år 2018. 

 

Beslutsunderlag  

 Revisionsberättelse för år 2018 inklusive bilagor  

 

Beslutet skickas till  

Region Jönköpings läns revisorer 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§34  Årsredovisning 2018 
Diarienummer: RJL 2018/232 

 

Ärendet ajourneras kl. 11.05 och återupptas kl.14.25. 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner föreliggande årsredovisning med bilagor för 

2018. 

2. Tillföra årets resultat 193 miljoner kronor till det egna 

kapitalet.  

Sammanfattning  

Förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. I 

årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen 

för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 

finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen 

att verksamheten under 2018 i Region Jönköpings län 

kännetecknas av god hushållning. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-26 

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2019-03-20, trafik infrastruktur och miljö 2019-03-19, 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-03-20. 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12  

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27 

 Årsredovisning 2018 

 Patientsäkerhetsberättelse 2018 

 Hållbarhetsredovisning 2018 

 Barnbokslut 2018 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Maria Frisk (KD), Malin Wengholm (M), Marcus Eskdahl (S), 

Samuel Godrén (SD), Rune Backlund (C), Martin Nedergaard- 

Hansen (BA), Mikael Ekvall (V), Jimmy Ekström (L), Sibylla 

Jämting (MP), Rachel De Basso (S) med flera, yrkar bifall till 

föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret ekonomi 

§35  Informationsärende  
Karin Tengdelius, Sveriges kommuner och landsting, samt Lars 

Wallström, controller vid Region Jönköpings län, informerar om 

intern kontroll.  

§36  Svar på interpellationer och frågor 
Interpellationer och frågor besvaras. 

§37  Motion - Lärcaféer som integrerad del av 
vården 
Diarienummer: RJL 2018/1607 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Bifaller första och andra att-satsen. 

2. Anser tredje att-satsen besvarad. 
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Sammanfattning  

Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och 

Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 

Lärcaféer som integrerad del av vården: 

1. Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet 

återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade 

diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en 

integrerad del av vården.  

2. Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre 

sjukvårdsområden för att initiera och samordna 

verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper.  

3. Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna 

inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk 

sjukdom och deras anhöriga. 

 

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård 

2019-01-22 

 Motionssvar daterat 2019-01-08 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08 

 Motionsunderlag daterat 2018-12-17 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28 

 Motionsunderlag daterat 2018-11-12 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19 

 Motion Lärcaféer som integrerad del av vården  

2018-06-12 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting (MP), Rachel De Basso (MP), Elisabeth Töre (V), 

Eva Eliasson (S) Elisabeth Wahlström (M) och Thomas Bäuml 

(M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
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Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - kansli 

§38  Motion - Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Avslår motionen. 

 

Reservationer  
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån 

för motionen. 

 

Sammanfattning  

Vänsterpartiet genom Mikael Ekvall föreslår i motionen 

Parlamentariska nämndens framtid att: 

 

 Organisationen med en parlamentarisk nämnd utvärderas. 

 Ett alternativ till nuvarande organisationsstruktur tas fram 

där parlamentariska nämnden ersätts av en annan funktion, 

exempelvis en kommitté och att de uppgifter som handlar 

om pensioner, avtal, lagar och regler eventuellt kan övergå 

till tjänstemannanivå. 

 Eventuella utgiftsminskningar som kan uppstå vid 

händelse av att nämnden upphör tillfaller den ordinarie 

regionverksamheten i det reguljära budgetarbetet. 

 

Motionen har behandlats i den parlamentariska nämnden där man 

har lämnat ett yttrande över motionen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsunderlag regionstyrelsen 2019-03-05 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-02-19 

 Motionssvar daterat 2019-02-12 

 Yttrande från parlamentariska nämnden daterat  

2018-12-03 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-11-13 

 Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om att 

avslå motionen. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag mot 

Mikael Ekvall förslag om att motionen ska bifallas och finner att 

regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - kansli 

§39  Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler 
människor med funktionsnedsättning 
Diarienummer: RJL 2019/315 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Bifaller motionen. 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, föreslår i motionen; Förbättra 

möjligheterna att anställa fler människor med 

funktionsnedsättning 

 att Region Jönköpings län inventerar sitt arbete med att 

göra det möjligt för organsationen att anställa fler 

människor med funktionsnedsättningar. 

 

Regionstyrelsen har fördelat till personaldelegationen att behandla 

motionen. Personaldelegationen avser att aktivt arbeta med 

kompetensförsörjning och rekrytering ur olika perspektiv och 

föreslår att motionen ska bifallas, då inventering är en del i 

kommande arbete. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-26 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 
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 Förslag till motionssvar daterat 2019-03-12  

 Förslag till motionssvar daterat 2019-03-07 

 Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler 

människor med funktionsnedsättning 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V), Rachel De Basso (S), Kjell Ekelund (S), Katja 

Ganekind (SD), Elisabeth Wahlström (M) och Pia Skogsberg 

(KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om att bifalla 

motionen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - kansli 

§40  Utbyte av CT datortomografer till Labb 11, 12 
och 13 på Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2018/3368 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner inköp av tre datortomografer till labb 11, 12 

och 13 på Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad 

på 33 000 000 kronor. 

2. Godkänner tillhörande ombyggnation till en maximal 

kostnad på 15 000 000 kronor. 

Sammanfattning  

Enligt plan ska samtliga tre datortomografer på röntgen 

Länssjukhuset Ryhov bytas ut. Utrustningen är färdigavskriven 

och efter mycket användning sliten. Ett utbyte av utrustningen 

medför att labb samt tillhörande väntrum behöver byggas om. 

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har getts möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-26 

 Protokollsutdrag Nämnd för folkhälsa och sjukvård 2019-

03-20 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-12 

 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05 
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 Bilaga Projektbeskrivning 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Ekonomi 

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Verksamhetsstöd och service 

§41  Nytt teknikhus Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3364  

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner investering i nytt teknikhus för Jönköpings 

Länstrafik till en maximal kostnad på 29 800 000 kronor. 

 

Sammanfattning  
Förnyelse av teknik- och systemplattformen för Jönköpings 

Länstrafik pågår. Arbetet omfattar flera delar som samlas under 

begreppet Nytt teknikhus Jönköpings Länstrafik och ska ge 

förbättrad service och funktionalitet för kunder, trafikföretag och 

inom Länstrafikens egen verksamhet.  

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har getts möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-26 

 Protokollsutdrag nämnden för trafik infrastruktur och 

miljö 2019-03-19 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Ekonomi 

Jönköpings Länstrafik – Staben 

Verksamhetsstöd och service – Område inköp 
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§42  Biljettsystem Jönköpings Länstrafik 
Diarienummer: RJL 2018/3363 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner inköp av biljettsystem för Jönköpings 

Länstrafik till en maximal kostnad på 24 100 000 kronor. 

2. Föreslår att målsättningen bör vara att fortsätta dialogen 

med Västra Götalandsregionen och Region Östergötland 

för att implementera BOB-standard för resor som sker 

över dessa länsgränser.   

 

Sammanfattning  

Nuvarande resekortbaserade biljettsystem behöver ersättas senast 

december 2019. En ny biljett- och betallösning (BOB-standard) 

har tagits fram i ett gemensamt projekt med ett flertal län och 

enligt projektplanen ska lösningen införas i tre faser. Nuvarande 

fas är den tredje och sista i projektet och innebär att ersätta 

biljettsystemet fullt ut. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har getts möjlighet att 

lämna synpunkter på förslaget. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-26 

 Protokollsutdrag nämnden för trafik infrastruktur och 

miljö 2019-03-19 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-02-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Ekonomi 

Länstrafiken 

Verksamhetsstöd och service 
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§43  Justering av regelbok primärvård inom vårdval 
i Jönköpings län 2019 
Diarienummer: RJL 2018/2440 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreslagna ändringar i regelbok primärvård 

inom vårdval i Jönköpings län 2019. 

Sammanfattning  

Regionfullmäktige beslutade 2018-12-05 om Regelbok för 

primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2019. För att digitala 

utomlänsbesök ska vara kostnadsneutralt för Region Jönköpings 

län justeras den andel av utomlänsintäkten som går till 

vårdgivaren från 98 procent till 94 procent. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-26 

 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård 

2019-03-20 

 Protokollsutdrag presidiet 2019-03-06 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-20 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Vårdval primärvård 

Regionledningskontoret - Ekonomi 

§44  Fördelning av inkomna motioner 
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 

handläggning/åtgärd: 

 RJL 2019/419 Motion - Sinfoniettans vara eller inte vara 

 RJL 2019/434 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar 

måste upphöra - Stopp! Min kropp! 

 RJL 2019/479 Motion - Inför organiserad PSA testning 

 RJL 2019/654 Motion - Framtiden för Smålands musik 

och teater 

 RJL 2019/588 Motion - Avgiftsbefrielse för 

tvångsvårdade patienter 
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§45  Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§46  Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 4. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§47  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.17.30.  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 
 

Desiré Törnqvist (S)  

Ordförande  §§ 24-35, 40-47        

 

 

 

Anders Gustafsson (M) 

Ordförande §§ 36-39 

 

Leif Anderson (C) Olle Moln Teike (SD)  
 
 

Protokollet är justerat 2019-04-23 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

Intygas 

 

Lena Strand 

 

 


