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PROTOKOLL 1(23) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 48-75 

Tid: 2019-06-18 kl. 9:00–18:50 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 49 

  

§48 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

§49 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§50 Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Håkan Sandgren (S) och Thomas Bäuml (M) med  

Thomas Gustafsson (S) och Carl-Johan Lundberg (M) som 

ersättare. 

§51§ Justering av regionfullmäktiges protokoll 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum torsdagen den 27 juni, kl. 15:30 på Regionens 

hus. 

§52 Interpellationer 
Diarienummer: RJL 2019/199 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas, bilaga 2: 

 

1. Mikael Ekvall (V) – Ska Region Jönköpings län följa och 

rätta sig efter domstolars beslut jämt eller bara när det 

passar? 

2. Bengt-Ove Eriksson (V) – Vilket ansvar är regionen 

beredd att ta för verksamheten med personligs ombud i 

Jönköpings län? 

3. Kim Strand (V) – Barn och ungdomspsykiatrins ansvar 

vid psykologutredning innan neuropsykiatrisk utredning 

startar för barn och unga. 

 

Interpellation 1, är ställd till ordföranden i regionstyrelsen. 
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Interpellation 2, är ställd till ordföranden i nämnd för folkhälsa 

och sjukvård. 

 

Interpellation 3, är ställd till ordföranden i nämnd för folkhälsa 

och sjukvård. 

 

Samtliga interpellationer kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde. 

§53 Frågor 
Diarienummer: RJL 2019/1032 

 

Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas, 

bilaga 3: 

1. Thomas Bäuml (M) – Har kontakt tagits med Jönköping 

Airport kring denna fråga om fossilfritt flyg? 

 

Frågan är ställd till ordföranden i nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö. 

§54 Delårsrapport per april 2019 
Diarienummer: RJL 2019/178 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

 Godkänner delårsrapport per april 2019.  

 

Sammanfattning  
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 

delårsrapport efter april. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

april samt ekonomisk helårsprognos. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-06-05 

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2019-06-04 
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 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-04 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-05-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27 

 Delårsrapport april 2019 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Maria Frisk (KD), 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), Eva Nilsson (M) och Monica Samuelsson (KD) m.fl. 

yrkar bifall till delårsrapport per april 2019. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Ekonomi 

§55 Årsredovisning 2018 – Samordningsförbunden 
Diarienummer: RJL 2019/303 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: 

Ann-Kristin Göransson, Hans Jarstig, Håkan Sandgren, 

Arnold Carlzon, Birgit Andersson 

 

2. Beviljar styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: 

Bengt Petersson, Eva Eliasson 

 

3. Beviljar styrelsen för Höglandets Samordningsförbund 

ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet: 

Carina Stende, Helena Stålhammar 
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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 2018 (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 2018. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-05-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10 

 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2018 för de tre 

samordningsförbunden i länet 

 

Beslutet skickas till  

Samordningsförbunden i länet 

§56 Motion – Tänderna tillhör kroppen 
Diarienummer: RJL 2018/514 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Avslår motionen. 

 

Sammanfattning  

Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 

Tänderna tillhör kroppen: 

 Att nettokostnaderna för införande av tänderna skall ingå i 

högkostnadsskyddet tas fram,  

 Att kostnaderna tas fram för införande att tänderna skall 

ingå i högkostnadsskyddet för alla personer i länet som 

fyllt 65 år, 

 Att i ett första steg beslutar att alla personer över 65 år så 

skall tänderna ingå i högkostnadsskyddet,  

 Att tänderna skall få ingå i högkostnadsskyddet för alla i 

Jönköpings län. 
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Nämnd för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att den avslås. 
 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-01-29  

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2018-11-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2018-11-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27 

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2018-09-18 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2018-09-04 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2018-06-11 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-04-17 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10 

 Motion - Tänderna tillhör kroppen  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Kansli 

§57 Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd 
Diarienummer: RJL 2017/994 
 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning  
Maria Hörnsten för Socialdemokraterna föreslår i motionen 

Regionalt innovations/tillväxtråd att: 

 Region Jönköpings län tar initiativ till ett regionalt 

innovations-/tillväxtråd som får i uppdrag att samla 

politiken i Jönköpings län och kommunerna, näringslivet, 

arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda 

offentliga aktörer, 
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 Dessa tillsammans ska utgöra en plattform som aktivt tar 

initiativ till och verkar pådrivande avseende innovations- 

och tillväxtfrågor i Region Jönköpings län. 

 

Regionstyrelsen har behandlat motionen och föreslår att den anses 

besvarad. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-01-29 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17 

 Motionssvar daterat 2019-01-07 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-11-13 

 Motionsunderlag daterat 2018-09-28 

 Motion – Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Per Svenberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Kansli 

§58 Motion om jämställdhetsintegrering i praktiken 
Diarienummer: RJL 2017/3575 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Bifaller motionens första att-sats; att regionfullmäktige 

fastställer Region Jönköpings läns jämställdhetspolicy. 

2. I övrigt är motionen besvarad. 

 

Sammanfattning  
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen 

Jämställdhetsintegrering i praktiken  

 att regionfullmäktige fastställer Region Jönköpings läns 

jämställdhetspolicy, 

 att Region Jönköpings län tar fram en handlingsplan för 

hur jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i 

regionens samtliga verksamheter, 
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 att handlingsplanen konkretiserar tillvägagångssätt och 

utvecklar tydliga mål för jämställdhetsintegrering. 

 

Regionstyrelsen har behandlat motionen och föreslår att första att-

satsen bifalls och att motionen i övrigt är besvarad. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-01-29 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17 

 Motionssvar daterat 2019-01-07 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-11-13 

 Motionsunderlag daterat 2018-12-03 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-02-20 

 Motion – Jämställdhetsintegrering i praktiken 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl (S) och Jimmy Ekström (L) yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Kansli 

§59 Avtackning 
Vid dagens sammanträde avtackas Erik Hugander (MP) som 

lämnar sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. 

§60 Svar på interpellationer och fråga 
Interpellationer och fråga besvaras. 

§61 Motion - Klimatet kan inte vänta - vi måste börja 
resa hållbart NU 
Diarienummer: RJL 2018/2083 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Avslår motionen. 
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Reservationer  

Samtliga ledamöter för Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar 

sig till förmån för motionen. 

 

Sammanfattning  
Sibylla Jämting och Annika Nordqvist, Miljöpartiet yrkar i 

motionen Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa hållbart nu 

på att regionen gör en översyn och omarbetning av resepolicyn så 

att: 

 Tjänsteresor utanför regionen alltid ska godkännas av 

närmaste chef som också har ansvaret för att följa upp att 

policyn efterlevs, 

 Inga flygresor sker inom Sverige, Norge, Danmark och 

norra Tyskland, 

 Ökad restriktivitet gäller avseende flygresor. I första hand 

tåg ska användas även vid längre resor inom Europa 

såsom till London och Bryssel, 

 Flygresor utanför Europa beviljas endast om särskilda skäl 

föreligger och mycket restriktivt. Godkännande av dessa 

resor skall begränsas till ett fåtal personer i regionen. 

 

Regionstyrelsen har behandlat motionen och föreslår att den 

avslås. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-01-29 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17 

 Motionssvar daterat 2019-01-07 

 Motionsunderlag daterat 2018-12-04 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-10-09 

 Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste börja resa 

hållbart NU 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting (MP) och Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till 

motionen.  
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Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Sibylla Jämtings och Mikael 

Ekvalls yrkanden om bifall till motionen mot regionstyrelsens 

förslag, och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Kansli 

§62 Motion - Äldrepsykiatriska mobil team 
Diarienummer: RJL 2018/1409 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Avslår motionen. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för motionen. 

 

Sammanfattning  

Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Anita Winberg, Robert 

Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 

Äldrepsykiatriskt mobilt team att: 

 regionen utreder förutsättningarna för att inrätta ett 

äldrepsykiatriskt mobilt team dit äldre anhöriga med 

depression kan vända sig och få snabb hjälp. 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att den avslås. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-01-29 

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2018-12-11 

 Motionssvar daterat 2018-11-29 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2018-11-28 

 Motionsunderlag daterat 2018-11-21 

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2018-10-16 
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 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2018-10-03 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19 

 Motion - Äldrepsykiatriskt mobil team  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Anne Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 

Rachel De Basso (S), Emma Evaldsson (KD) och Mikael Ekvall 

(V) yrkar att motionen avslås. 
 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag.  
 

Omröstning begärs med följande utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 56 ledamöter 

NEJ för bifall till Anne Karlssons förslag röstar 11 ledamöter 

Nio ledamöter avstår 

Fem ledamöter är frånvarande 

Bilaga 4: Voteringslista 1 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Kansli 

§63 Motion - Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991 
 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Avslår motionen. 
 

Sammanfattning  
Morgan Malmborg och Per Svenhall, föreslår i motionen 

Prioritera psykvården: 

 Att det tillsätts en psykiatriutredning med uppdrag att 

inventera de psykiatriska avdelningarna och undersöka det 

verkliga behovet av akut och slutenvård hos patienterna, 
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 Att det dras upp tydliga riktlinjer beträffaden hanteringen 

av akutbesök, inläggningskriterier men även längden av 

vårdtiderna, 

 Att psykvården får fler vårdplatser, 

 Att mer pengar avsätts till psykvård. 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att den avslås. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-05-14 

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2019-04-23 

 Motionssvar daterat 2019-04-10 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2019-04-10 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2019-02-06 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-10-09 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28 

 Motion - Prioritera psykvården 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Kansli 

§64 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus 
Diarienummer: RJL 2018/1993 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Anser första och fjärde att-satsen besvarade  

2. Avslår andra och tredje att-satsen. 
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Sammanfattning  

Morgan Malmborg och Per Svenhall föreslår i motionen Bevara 

våra tre akutsjukhus: 

 att en handlingsplan görs för att rädda våra akutsjukhus 

där personal, politiker samt tjänstemän ingår,  

 att ”hyrpersonal” på våra akutsjukhus minskas kraftigt 

snarast,  

 att fast personal prioriteras med högre lön för att få en 

stabilitet,  

 att beslut tas om att våra tre akutsjukhus skall finnas kvar. 

 

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen och 

föreslår att första och fjärde att-satsen anses besvarade samt att 

andra och tredje att-satsen avslås. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-05-14 

 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  

2019-04-23 

 Motionssvar daterat 2019-04-10 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2019-04-10 

 Motionsunderlag daterat 2019-03-15 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2019-02-06 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-09 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-08-28 

 Motion - Bevara våra tre akutsjukhus 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Kansli 
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§65 Motion - Fastställ en arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer: RJL 2018/2817 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Bifaller förslaget i motionen att regionfullmäktige ska 

fastställa arbetsmiljöpolicy. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen  

 att regionfullmäktige fastställer en arbetsmiljöpolicy i 

enlighet med lagstiftningen. 

 

Regionstyrelsen har behandlat motionen och föreslår att den 

bifalls. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-05-14 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-04-30 

 Motionssvar daterat 2019-04-23 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-03-12 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-11-28 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-11-13 

 Motion – Fastställ en arbetsmiljöpolicy 

  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen och regionstyrelsens 

förslag. 

 

Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Kansli 

 

 



 

PROTOKOLL 14(23) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 48-75 

Tid: 2019-06-18 kl. 9:00–18:50 

 

 

 Sign 

 

§66 Förlängning av planperioden för den regionala 
kulturplanen 2018-2020 
Diarienummer: RJL 2016/2976 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner förslag till förlängning av planperioden av den 

regionala kulturplanen till och med år 2021. 

 

Sammanfattning  

Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 

kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 

regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 

regionala bidrag till regional kultur. Kulturplanen är en 

förutsättning för att Region Jönköpings län ska vara en del av 

kultursamverkansmodellen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-05-14 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-04-24 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet 2019-04-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-11 

 Regional kulturplan RJL 2016/2976 

 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa 

statsbidrag till regional kulturverksamhet 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att 

”Fristadsprogram för konstnärlig verksamhet” stryks ur 

programmet samt att stycket ”Interregionalt, internationellt och 

interkulturellt samarbete”, sidan 11, byts ut mot nedanstående: 

Svensk kultur en värdefull del i den globala mångfalden  
Svenska kulturarvet har ett egenvärde genom de skönhetsvärden 

och den estetik som det står för. Globalt sett är vår kultur unik 

och värd att bevaras. Att värna om det svenska kulturarvet är att 

visa respekt mot tidigare generationer och inspirera kommande.  
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Gemensamma normer och värderingar bidrar till ett 

sammanhållet län. Kulturimpulser från svenska förhållanden ska 

prioriteras. Solidaritet som baserar sig på identifikation och en 

stark känsla av gemenskap integrerar och bidrar till länets 

utveckling. 
 

Olle Moln Teike vill till protokollet för Sverigedemokraterna 

lägga följande anteckning:  

Sverigedemokraterna menar att det krävs en stramare 

prioritering inom flera områden i kulturverksamheten för att få 

ekonomin att räcka till. Man bör bättre analysera de regionala 

samhällsekonomiska effekterna av den kulturpolitik man bedriver 

och dess betydelse för regionens utveckling. 

 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till föreliggande förslag samt 

avslag på Sverigedemokraternas förslag. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer Olle Moln Teikes yrkande mot Rune 

Backlunds yrkande om avslag och finner yrkandet avslaget.  

 

På ordförandens fråga beslutar regionfullmäktige i enlighet med 

föreliggande förslag. 

 

Ordföranden godkänner att anteckningen läggs till protokollet. 

 

Beslutet skickas till  

Utbildning och kultur - Stab 

§67 Ny laddinfrastruktur och nya laddstationer 
Diarienummer: RJL 2019/251 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Beslutar att ärendet återremitteras för vidare beredning. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet. 
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Sammanfattning  

Satsningen på laddinfrastruktur och laddstationer är en del i 

hållbarhetsprogrammet 2017-2020. Sammanlagt 96 laddpunkter 

(48 stolpar) ska placeras ut fördelat på Länssjukhuset Ryhov, 

Höglandssjukhuset i Eksjö samt Värnamo sjukhus. Målgrupperna 

är verksamhet, personal och patienter.  

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö har getts möjligheter att 

lämna synpunkter på förslaget. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-04 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2019-05-21 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-04-30 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31 

 Presentation laddstolpar daterad 2019-01-20 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm (M) yrkar att ärendet återremitteras för en ny 

utredning med följande motivering:  

”Moderaterna yrkar på en återremiss för att se över 

kostnadskalkylen i syfte att minska investeringsbeloppet samt att 

en plan för den framtida exploatering som ligger i beslutet 

bifogas ärendet.” 

 

I förslaget om återremiss instämmer Anders Gustafsson (SD), 

Carl-Johan Lundberg (M), Mikael Ekvall (V) och Jan-Olof 

Svedberg (SD). 

 

Maria Frisk (KD), Berry Lilja (S) och Sibylla Jämting (MP) yrkar 

bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång  

På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras, beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 

idag. 
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Omröstning begärs med följande utfall: 

JA för att ärendet ska avgöras idag röstar 49 ledamöter 

NEJ för att ärendet ska återremitteras röstar 28 ledamöter 

Fyra ledamöter är frånvarande  

Bilaga 5: Voteringslista 2 

 

Regionfullmäktige har genom minoritetsåterremiss beslutat att 

återremittera ärendet för vidare beredning. 

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsstöd och service 

Regionledningskontoret - Ekonomi 

§68 Lösen av leasingavtal avseende Itinotåg 
Diarienummer: RJL 2019/1253 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner förvärv av Itinotåg efter leasingperiodens slut 

till restvärdet beräknat till 156 000 000 kronor. 

 

Sammanfattning  

Leasingavtalet för tio tågsätt löper ut 2019-12-31. Det beräknade 

restvärdet uppgår då till cirka 156 000 000 kronor. Bedömningen 

är att det sammantaget är ekonomiskt mest fördelaktigt att köpa 

fordonen samt att det skapar en god flexibilitet när fordon 

behöver bytas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-04 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2019-06-04 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-05-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08 

 

Beslutet skickas till  

Länstrafiken 

Regionledningskontoret - Ekonomi  
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§69 Biljettsortiment och betalsätt i nytt 
biljettsystem inom kollektivtrafiken 
Diarienummer: RJL 2019/1249 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner nytt biljettsortiment inklusive 

återbäringssystem, borttagande av reskassa och rabatt vid 

resa i lågtrafik samt kontantbetalning ombord inom den 

allmänna kollektivtrafiken 

2. Att återbäringsperioden ändras till 10 dagar från aktuellt 

köp eller från och med första köpet efter 

återbäringsgränsen uppnåtts. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 

reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

 

Sammanfattning  

Jönköpings Länstrafik utvecklar ett nytt biljettsystem tillsammans 

med tre grannlän. I samband med det nya biljettsystemet ges 

möjlighet att genomföra förändringar i biljettsortimentet och 

betalsätt. De föreslagna förändringarna ses som ett paket till en 

helhetslösning varför det är lämpligt att ta ett samlat beslut om 

nytt biljettsortiment och betalsätt. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2019-06-04 

 Protokollsutdrag presidiet nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2019-05-21 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08 

 Bilaga, priser nya bilettyper 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V) yrkar för Vänsterpartiet att ärendet 

återremitteras till presidiet i nämnden för trafik, infrastruktur och 

miljö för genomförande av en bredare beredning med 

synpunktsinhämtning. 
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Motiveringen till återremissen är följande: 

Förslaget om att slopa kontantbetalning i kollektivtrafikens nya 

betalningssystem är en fråga som berör väldigt många 

människor.  
 

En grupp som drabbas särskilt hårt är äldre, det är en av 

anledningarna till att olika pensionärsorganisationer driver 

frågan om att bevara kontanter som ett funktionellt och 

tillgängligt betalningsmedel. Funktionsrätt i Sverige driver också 

frågan om att behålla kontantbetalning som ett alternativ. I 

beredningen av ärendet har inte pensionärsorganisationerna 

tillfrågats om att bidra med synpunkter och frågan har heller inte 

lyfts i Länspensionärsrådet. Funktionsrätt har inte heller haft 

möjlighet att inkomma med synpunkter. 
 

Sveriges riksbank skrev den 29 april 2019 ett pressmeddelande 

riktat till riksdagen där man efterlyser en kommitté som skall få i 

uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel 

och centralbankpengarnas roll i en digitaliserad ekonomi. 

Kommittén skall också se över statens och det offentligas roll och 

ansvar på betalningsmarknaden. Det finns all anleding att följa 

utvecklingen kring en sådan kommittés arbete. Enligt Riksbanken 

är huvudregeln att kontanter är lagliga betalningsmedel och 

därmed ska accepteras vid betalning.  
 

Syftet med återremissen är att ge möjlighet för 

intresseorganisationer och andra berörda parter att inkomma 

med synpunkter i ärendet och att de delges möjlighet att aktivt 

påverka förslagets innehåll. Det handlar bland annat om 

pensionärsorganisationerna, Funktionsrätt, Länspensionärsrådet 

och Länsrådet för funktionsnedsättningar.  
 

Anders Gustafsson (SD) och Jan-Olof Svedberg (SD) yrkar bifall 

till Mikael Ekvalls förslag om återremiss. 
 

Simon Johansson (S) och Marcus Eskdahl (S) yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång  

På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras, beslutar regionfullmäktige att ärendet ska avgöras 

idag. 
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Omröstning begärs med följande utfall: 

JA för att ärendet ska avgöras idag röstar 57 ledamöter 

NEJ för att ärendet ska återremitteras röstar 15 ledamöter 

Nio ledamöter är frånvarande 

Bilaga 6: Voteringslista 3 

 

Beslutet skickas till  

Länstrafiken - Trafikdirektör  

Länstrafiken - Ekonomichef 

Regionledningskontoret - Ekonomi 

§70 Ombyggnation av tre labb för hybrid-, 
angiografi- och interventionsundersökningar 
Diarienummer: RJL 2019/1305 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner inköp av röntgenutrustning till tre labb vid 

Länssjukhuset Ryhov med tillhörande utrustning, 

inredning och IT-kostnader till en kostnad på maximalt 49 

600 000 kronor 

2. Godkänner tillhörande ombyggnation till en maximal 

kostnad på 87 600 000 kronor 

3. Att framtida investeringar i lokaler/utrustning prövas ur 

regionperspektiv. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings läns hybrid-, angiografi- och 

interventionsundersökningar (HAI) utförs på Länssjukhuset 

Ryhov. I dagsläget finns två labb/salar utrustade, nr 16 och 17. 

Utrustningen i labben måste bytas och behovet av undersökningar 

väntas inom en femårsperiod motsvara fyra labb/salar vilket 

medför fler utrustningar samt en stor ombyggnation. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11 

 Protokollsutdrag med bilaga nämnd för folkhälsa och 

sjukvård 2019-06-04 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-05-28 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-17 

 Bilaga, ritning daterad 2019-05-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till regionstyrelsens 

förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsområde Psykiatri, rehab och diagnostik 

Verksamhetsområde Medicinsk vård 

Verksamhetsområde Kirurgisk vård 

Regionledningskontoret - Ekonomi 

Verksamhetsstöd och Service 

§71 Justering av vårdpeng 2019 inom vårdval 
primärvård 
Diarienummer: RJL 2018/222 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner justering av vårdpeng för ACG och CNI 2019 

inom vårdval primärvård att gälla från och med  

2019-07-01 samt, 

2. Godkänner att utbetalning enligt justerad vårdpeng startar 

2019-09-01 med retroaktiv reglering under september till 

december 2019. 

 

Sammanfattning  

I 2019 års förfrågningsunderlag för vårdval inom primärvård 

gjordes en förändring som innebär att intäkter för patientavgifter 

samt frikortsersättning inte tillfaller vårdcentralerna, i stället 

höjdes vårdpengen. Den beräkning av effekterna som gjordes 

inför 2019 gav en för hög nivå på vårdpeng för ACG och CNI 

2019 vilket justeras från och med 2019-07-01. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-05-14 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-04-30 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16 
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Beslutet skickas till  

Folkhälsa och sjukvård - Vårdvalsenheten 

Regionledningskontoret - Ekonomi 

§72 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 
2019 
Diarienummer: RJL 2019/1267 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade 

motioner. 

 

Sammanfattning  

Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade 

motioner till regionfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-06-11 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2019-05-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-08 

 Förteckning över icke slutbehandlade motioner 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Kansli 

§73 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§74 Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 7. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda  
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§75 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 18:50.  

Vid protokollet 

Nathalie Bijelic Eriksson 

Justeras 

 
Desiré Törnqvist (S) 

Ordförande 

Håkan Sandgren (S) 

 

Thomas Bäuml (M) 

 
 
 

Protokollet är justerat 2019-06-27 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


