PROTOKOLL
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Diarienummer

Regionfullmäktige §§ 122-138
Tid:

2019-12-03 kl.09.00-12.30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Se § 123

§122

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar
sammanträdet för öppnat.

§123

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

§124

Val av protokollsjusterare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Eva Eliasson (S) och Carina Källman (M) med
Anders Berglund (S) och Carl-Johan Lundberg (M) som ersättare.

§125

Justering av regionfullmäktiges protokoll
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges
protokoll äger rum tisdagen den 17 december, kl. 15.30 på
Regionens hus.

§126

Information Samordningsförbunden
Samordningsförbunden i Jönköpings län; Södra vätterbygden,
Höglandet och Finnvedens samordningsförbund och informerar
om sina verksamheter där man bedriver samverkan utifrån lokala
förutsättningar och behov.

§127

Interpellation
Diarienummer: RJL 2019/199
Regionfullmäktige medger att följande interpellation får
framställas, bilaga 2:
 Thomas Bäuml (M) - Uttalande om sänkta ambitioner.
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för trafik,
infrastruktur och miljö och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde.
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§128

2019-12-03 kl.09.00-12.30

Anmälningsärenden
Diarienummer: RJL 2019/2728, 2238, 2549
Anmäls och läggs till handlingarna.

§129

Motion - Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
Diarienummer: RJL 2018/1267
Beslut
Regionfullmäktige
 Anser motionen besvarad.
Sammanfattning
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting, Miljöpartiet de gröna
föreslår i motionen: Får man ta med hunden på resan?
Modernisera färdtjänstreglerna nu!
 Att Region Jönköpings län ger de personer som har rätt till
färdtjänst också rätt att ta med sig sitt husdjur.
Motionen har behandlats i nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö. Synpunkter har inhämtats från Länsrådet för
funktionsnedsättningar och Länspensionärsrådet och nämndens
ledamöter har getts möjlighet att inkomma med inspel över
motionen. Utifrån faktaunderlag tar presidiet fram förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-11-25
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Motionssvar 2019-09-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Motionsunderlag 2019-08-19
 Protokoll, Länsrådet för funktionsnedsättningar LFF,
2019-05-28
 Protokollsutdrag Länspensionärsrådet, 2019-05-20
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Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
2019-04-23
Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö,
2018-11-20
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-06-12
Protokollsutdrag regionstyrelsens Au 2018-05-29
Motion Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera
färdtjänstreglerna nu! 2018-05-08

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om
att motionen anses vara besvarad.
Beslutet skickas till
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Jönköpings Länstrafik
Regionledningskontoret
§130

Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst
inom primärvården
Diarienummer: RJL 2018/922
Beslut
Regionfullmäktige
 Avslår motionen.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting,
Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen
inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården:


Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade
digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla
vårdvalsenheter inom primärvården.
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Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför
krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och
med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst.

Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård
där man föreslagit att motionen avslås. Regionstyrelsen har
återremitterat motionen med motiveringen att motionssvaret
behöver uppdateras. Ärendet återkommer nu till styrelsen där
nämnden föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-10-22
 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård
nämnden 2019-10-15
 Motionssvar daterat 2019-10-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Motionssvar återremiss daterat 2019-09-23
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-01-17
 Protokollsutdrag nämnden 2018-11-20
 Motionssvar daterat 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Motionsunderlag daterat 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst för
primärvården
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Håkan Karlsson Nyborg (SD), Simon Johansson (S), Eva Eliasson
(S), Jimmy Ekström (L) och Helena Stålhammar (C) yrkar bifall
till regionstyrelsens förslag om att avslå motionen.
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Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag
om att avslå motionen.
Omröstning begärs med följande utfall:
JA - för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 73 ledamöter.
NEJ - för bifall till motionen röstar 4 ledamöter.
Två ledamöter avstår.
Två ledamöter är frånvarande.
Bilaga 3: Voteringslista 1
Regionfullmäktige beslutar således att motionen avslås.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret
§131

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djuroch naturbaserad rehabilitering
Diarienummer: RJL 2019/311
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
1. Avslå första att-satsen
2. Anse andra och tredje att-satsen besvarade
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för motionen.
Sammanfattning
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Kim Strand och Bengt-Ove
Eriksson, Vänsterpartiet, föreslår i motionen Terapiformer inom
psykiatri med djur- och naturbaserad rehabilitering:
 att möjligheten att erbjuda patienter inom Region
Jönköpings län djur- och naturbaserad rehabilitering
utreds och stärks
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att Region Jönköpings län söker samarbetspartners på
området med målet att bli ett föredöme inom djur- och
naturbaserad rehabilitering
 att naturbruksskolorna involveras i arbetet
Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-10-22
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 201910-15
 Motionssvar daterat 2019-10-03
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Motionsunderlag daterat 2019-09-23
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Motionsunderlag daterat 2019-07-15
 Protokollsutdrag nämnden 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-02-19
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Bengt-Ove Eriksson (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om
att avslå första att-satsen och att anse andra och tredje att-satsen
som besvarade.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att
avslå första att-satsen, samt anse andra och tredje att-satsen
besvarade.
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret
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Ombordutrustning på Itinotåg för nytt
signalsystem, ERTMS
Diarienummer: RJL 2019/2483
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner investering i ombordutrustning för nytt
signalsystem, ERTMS på Itino-tåg för Jönköpings
Länstrafik till en kostnad på 27 000 000 kronor.
Sammanfattning
Trafikverket arbetar med att införa ett nytt signalsystem för
järnvägstrafiken i Sverige. European Railway Traffic
Management System, ERTMS, bygger på en gemensam europeisk
standard. För att tågen ska kunna köra på järnvägen efter
införandet måste ny ombordutrustning installeras. På södra
stambanan, som går igenom Nässjö, ska systemet vara installerat i
början av 2023.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-11-25
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
2019-11-19
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström (S), Anders Gustafsson (SD) och Eva
Nilsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Nämnd för trafik infrastruktur och miljö
Jönköpings Länstrafik
Regionledningskontoret - Ekonomi
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Återremiss - Ny laddinfrastruktur och
laddpunkter för elbilar
Diarienummer: RJL 2019/251
Beslut
Regionfullmäktige
1. Godkänner utbyggnad av laddinfrastruktur vid länets tre
sjukhus enligt förslag 1 till en maximal investeringsutgift
på 17 miljoner kronor.
2. Godkänner utbyggnad av laddpunkter för elbilar enligt
förslag 1 med 96 laddpunkter vid de tre sjukhusen och 36
laddpunkter vid andra verksamheter till en maximal
investeringsutgift på 5,7 miljoner kronor.
3. Godkänner att utbyggnaden av antalet laddpunkter i
förslag 1 vid de tre sjukhusen utökas med 50 punkter
avsedda för personal och besökare till en maximal kostnad
om 1,2 miljoner kronor.
Reservation
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges behandling av ärendet att bygga ut ny
laddinfrastruktur och laddpunkter för elbilar återremitterades
ärendet. Ärendebeskrivningen har förtydligats avseende
kostnaderna för att bygga ut laddinfrastrukturen respektive
laddpunkterna och en utredning av ytterligare alternativ för
utbyggnaden har gjorts.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-11-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05
 Presentation daterad 2019-10-15
 Protokoll regionfullmäktige § 67, 2019-06-18
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31
 Presentation daterad 2019-01-10
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) och Håkan Karlsson Nyborg (SD) yrkar
bifall till förslag 2.
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut.
Malin Wengholm (M) yrkar för Moderaterna bifall till förslag 2,
i yrkandet instämmer Eva Nilsson (M) och Carl-Johan Lundberg
(M).
Moderaternas förslag innebär att transformatorstationerna
placeras endast på ett ställe per sjukhus. Placeringen är vald med
hänsyn till att det ska bli så lite schaktning, ledningsarbeten och
tekniska installationer som möjligt.
Förslag nummer 2 innebär samma antal laddpunkter på
akutsjukhusen och på övriga anläggningar som grundförslaget.
Skillnaden mellan förslagen består i att laddpunkterna på
akutsjukhusen placeras samlat på en parkering på varje sjukhus
med lokalisering ur ett kostnadsperspektiv.
I förslag nummer 2 finns olika alternativ till placeringar av
laddpunkterna. För att hitta det mest optimala läget ur såväl
kostnadsperspektiv som verksamhetsperspektiv på varje sjukhus
fastställs placeringen under projekteringen, en parkering per
sjukhus.
Moderaterna yrkar också på att fördelningen av avsedda
laddpunkter revideras till förmån för fler laddpunkter för
personalen samt att regionledningskontoret får i uppdrag att
ansöka om statligt finansierade bidrag till ny laddinfrastruktur
och nya laddstationer.
Beräknad kostnad för förslag 2 är 13,6 miljoner kronor, vid
eventuella statligt bidrag blir kostnaden lägre.
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till
beslut, samt lämnar följande protokollsanteckning:
Utbyggnationen av laddinfrastrukturen sker etappvis. Enligt
tidigare utsago krävs det att alla etapper genomförs för att
förslaget skall vara ekonomiskt hållbart.
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Utifrån det perspektivet hade Vänsterpartiet önskat ett mer
långsiktigt alternativ där samtliga etapper är inräknade.
Nuvarande förslag riskerar att bli onödigt kostsamt om inte
samtliga etapper genomförs i framtiden.
Samuel Godrén (SD) anmäler att man från Sverigedemokraterna
tillstyrker Moderaternas skrivning om bifall till förslag 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs med följande utfall:
JA - för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 57 ledamöter.
NEJ - för bifall till förslag 2 röstar 24 ledamöter.
Bilaga 4: Voteringslista 2.
Regionfullmäktige beslutar således i enlighet med
regionstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Ekonomi
§134

Återremiss - Regional utvecklingsstrategi 20202035
Diarienummer: RJL 2017/1082
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner föreliggande Regional utvecklingsstrategi för
2020-2035
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Den reviderade versionen av Regional utvecklingsstrategi 20202035 för Jönköpings län har varit på bred remiss och ska nu
beslutas för perioden 2020 – 2035.
Vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-10-01 återremitterades
den regionala utvecklingsstrategin för vidare beredning.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-11-25
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-11-12
 Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
 Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-01
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-09-24
 Tjänsteskrivelse 2019-09-23
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2019-09-18
 Protokollsunderlag nämnd folkhälsa och sjukvård 201909-17
 Protokollsutdrag nämnd trafik, infrastruktur och miljö
2019-09-17
 Tjänsteskrivelse 2019-09-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag om att
godkänna föreliggande regional utvecklingsstrategi för 20202035. I yrkandet instämmer Raymond Pettersson (C).
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
ändringsförslag i enlighet med bilaga 5. I yrkandet instämmer
Olle Moln Teike (SD) och Håkan Karlsson Nyborg (SD).
Elisabeth Töre (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag
lydande:
Vänsterpartiet har under processen deltagit med både yrkanden,
synpunkter och diskussion. Vi är inte nöjda med processen och
hoppas på helt andra tag när dokumentet skall revideras nästa
gång. Med det sagt vill vi presentera våra förslag och synpunkter
Sign

PROTOKOLL

12(14)

Regionfullmäktige §§ 122-138
Tid:

2019-12-03 kl.09.00-12.30

samlat en sista gång. Vi yrkar de röda markeringarna i
dokumentet, se bilaga 1 skall tilläggas den regionala
utvecklingsstrategin. De röda markeringar som vi har fått gehör
för i dokumentets nuvarande form utgår.
Gun Lusth (M) och Malin Wengholm (M) yrkar bifall till
Moderaternas förslag till regional utvecklingsstrategi:
Moderaterna yrkar på att de skrivningar som fanns med i
remissversionen före sommaren, om att Jönköpings län ska bli
Sveriges fjärde tillväxtregion återförs i dokumentet samt att
skrivningarna om att invånarna i vårt län attraheras av en
mångkulturell miljö stryks. I övrigt noterar moderaterna att våra
yrkanden om Hälso- och sjukvården har arbetats in i dokumentet
vilket vi tycker är mycket positivt.
Malin Wengholm (M) lämnar för Moderaterna följande
protokollsanteckning:
Moderaterna yrkar på att de skrivningar som fanns med i
remissversionen före sommaren, om att Jönköpings län ska bli
Sveriges fjärde tillväxtregion återförs i dokumentet samt att
skrivningarna om att invånarna i vårt län attraheras av en
mångkulturell miljö stryks.
I övrigt noterar moderaterna att våra yrkanden om Hälso- och
sjukvården har arbetats in i dokumentet vilket vi tycker är mycket
positivt.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till regional
utvecklingsstrategi och avslår yrkandena från Moderaterna,
Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Regional utveckling
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Folkhälsopris 2019
vid dagens sammanträde utdelas 2019 års folkhälsopris till
KFUM Jönköping, med följande motivering:
KFUM Jönköping visar väg för hur en förening kan gå från ord
till handling i arbetet för människors rätt till personlig utveckling,
hälsa och trygghet. Genom en unik kombination av
målmedvetenhet och kreativitet är verksamheten mer tillgänglig
för alla, oavsett bakgrund eller funktionsvariation.

§136

Redovisning av icke slutbehandlade motioner
2019
Diarienummer: RJL 2019/2506
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade
motioner.
Sammanfattning
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade
motioner till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-11-25
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2019-11-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Kansli

§137

Valärenden
Beslut
Regionfullmäktige
 Beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 6.
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Beslutet skickas till
Berörda
§138

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet kl. 12.30.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Desiré Törnqvist (S)
Ordförande

Eva Eliasson (S)

Carina Källman (M)

Protokollet är justerat 2019-12-17 och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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