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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Närvarande
Beslutande Se bilaga 1.

Justering

Sekreterare

Ordförande

Linda Byman

Justerare

Desiré Törnqvist (S)

Per Svenberg (S)

Gun Lusth (M)

Protokollet är justerat 2020-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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Tid: 2020-06-08 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 39

Öppnande

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 
sammanträdet för öppnat.

Med anledning av Covid-19 (coronavirus) så kommer sammanträdet att 
genomföras med ett reducerat antal tjänstgörande ledamöter, totalt 41 st.

Beslutets antal sidor
1
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Tid: 2020-06-08 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 40

Upprop

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

Beslutets antal sidor
1
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 41

Val av protokollsjusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Per Svenberg (S) och Gun Lusth (M) med Annki Stark (S) och Carina 
Källman (M) som ersättare.

Beslutets antal sidor
1
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§ 42

Justering av regionfullmäktiges protokoll

Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll äger 
rum måndagen den 22 juni, kl.15:30, på Regionens hus.

Beslutets antal sidor
1
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§ 43

Utdelning av vetenskapligt pris

Region Jönköpings läns vetenskapliga pris 2020 tilldelas Lars-Göran 
Persson och Hans Lingfors för sitt forskningsarbete om långtidseffekterna 
av systematiskt genomförda strukturerade hälsosamtal inom primärvården.
Samt Knut Taxbro OP IVA,  för sitt forskningsarbete och studie om vilken 
kärlaccess som passar bäst för patienter som får cytostatika på grund av 
cancersjukdom. 

Beslutets antal sidor
1
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§ 44

Interpellationer 2020
Diarienummer: RJL 2020/175

Regionfullmäktige medger att följande interpellation får framställas,    
Bilaga 2:

1. Helena Elmqvist (SD) – Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre 
läkemedel än yngre. 
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för folkhälsa 
och sjukvård.

2. Samuel Godrén (SD) – Testa fler för Covid-19.
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för folkhälsa 
och sjukvård.

3. Anders Bengtsson (M) – Deltagande i sammanträde på distans.
Interpellationen är ställd till regionstyrelsens ordförande.

4. Olle Moln Teike (SD) – Neddragning av busslinje 116.
Interpellationen är ställd till ordföranden i nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö.

Interpellationerna kommer att besvaras vid dagens sammanträde.

Beslutets antal sidor
1
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum
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§ 45

Delårsrapport 1 per april 2020
Diarienummer: RJL 2020/85

Beslut 
Regionfullmäktige

 Godkänner delårsrapport per april 2020.

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 2020-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-22
 Delårsrapport april 2020

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Frisk (KD), Samuel Godrén (SD), Rune Backlund (C), Martin 
Nedergaard-Hansen (BA), Mikael Ekvall (V), Jimmy Ekström (L), Rachel 
De Basso (S), Thomas Bäuml (M) med flera, yrkar bifall till delårsrapport 
tertial 1, 2020.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

Beslutets antal sidor
1
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§ 46

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 
folkhälsa, utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/2430

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Fastställer föreliggande förslag till policy inom områdena folkhälsa 
och utbildning och kultur med följande ändringar och tillägg:
1. Tillägg fjärde stycket på sid. 1:

Bidragsgivningen ska utgå från regionens grundläggande 
värderingar och alla människors lika värde.

2. Tillägg på sid. 7 - sista meningen i stycket om bidrag till övriga 
ungdomsorganisationer: Verksamhetsbidraget fördelas …… för 
bidragsåret i enlighet med denna policy.

3. Ändringar på sid. 9 - Arrangörsbidrag byter namn till 
Arrangemangsbidrag. Utvecklingsbidrag byter namn till 
Projektbidrag. Första meningen i det stycket ändras till: 
Bidraget syftar till att stödja, bredda och förnya….. i hela länet. 
Kan ges till etablering, produktion och utveckling. Bidraget kan 
utgå ………

4. Nämnden för folkhälsa och sjukvård ser behov av att revidera 
policy för bidragsgivning när planen för framtidens hälso- och 
sjukvård är fastslagen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig till förmån 
för Sverigedemokraternas yrkande.

Sammanfattning 
Regionledningskontoret har fått i uppdrag att revidera kriterierna för 
kulturbidrag i policyn för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och 
utbildning och kultur.  Revideringen har utgått från de förslag till 
förändringar som revisionen presenterat

Ärendet har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård och nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2020-03-18 med bilagor
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-03-17
 Protokollsutdrag presidiet nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2020-03-05
 Protokollsutdrag presidiet nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-

03-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
 Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur
 Bilaga – Förändringar i policy och riktlinjer för bidragsgivning

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ulf Svensson (SD) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till nedanstående 
yrkande från Sverigedemokraterna:

(Sidan 1)
Vi yrkar att det på sidan 1 läggs till följande.
Stöd ges inte till organisationer som uppmuntrar till etnisk eller kulturell 
enklavisering i syfte att skapa parallella samhällsstrukturer.
Skäl för yrkandet
Tillägget ovan är ett förtydligande av Region Jönköpings läns 
bidragsgivning som bör, med utgångspunkt i bidragskriterierna inkludering 
och demokrati, bidra till att integrationen ska fungera. Bidragspolitiken 
inom Region Jönköpings län bör förhålla sig till ett mer diversifierat 
samhälle och vad skattebetalarnas pengar aktivt ska stödja och inte.
Region Jönköpings län slår vakt om föreningsfriheten och 
privatfinansierade organisationer har all rätt att bedriva sin verksamhet 
inom lagens ramar, men det offentliga har ett ansvar att inte spä på 
segregation och polarisering. Segregationsproblemen är tillräckligt 
omfattande och ska definitivt inte fördjupas ytterligare med skattemedel.
(Sidan 6)
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Vid eventuellt överskott inom budgeterad utgiftsram skall medel tillföras 
kontot för regionstyrelsens oförutsedda utgifter.
Skäl för yrkandet: Man ska inte tilldelas mer än sökt bidrag.
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

(Sidan 8)
Bidrag till pensionärsorganisationer
Särskilda villkor
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta 
inom länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner.
Större möjligheter till fler föreningar.
(Sidan 9)
Arrangörsbidrag
Bidraget riktar sig till lokala arrangörer i länet med syftet att ge ekonomiskt 
stöd för att uppnå:

 ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare.

Skäl för yrkandet: Vi vill inte låsa oss vid att bara bidra till 
kulturarrangemang med professionella utövare. Även amatörteater och 
lokala alternativ ska kunna ansöka om bidrag.

Mikael Ekvall (V) lämnar nedanstående yrkanden från Vänsterpartiet,
samt yrkar bifall till beslut i nämnden för folkhälsa och sjukvård om tillägg i 
fjärde stycket på sid.1 lydande: Bidragsgivningen ska utgå från regionens 
grundläggande värderingar och alla människors lika värde. 

- att vid översynen, för att samla handläggningen av skilda 
bidragskategorier, koordinera terminologin för att undvika missförstånd: 
verksamhetsbidrag/projektbidrag (folkhälsa) respektive 
verksamhetsbidrag/arrangörsbidrag/utvecklingsbidrag (utbildning och 
kultur).

- att efter ett första år i bruk görs en utvärdering av de nya 
bedömningskriterierna  i ansökan för olika kulturbidrag samt att resultatet 
av utvärderingen delges nämnden. 

- att begreppet nyskapande i handlingar och ansökningar definieras att 
omfatta såväl konstnärliga bedömningar som ”spridning av bred och 
mångsidig kultur i hela länet” enligt kulturplanen.

Per Svenberg (S) och Rune Backlund (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag, samt yrkar avslag på Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets 
yrkanden.
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt yrkar bifall 
till följande tillägg som lades i nämnden för folkhälsa och sjukvård:
Nämnden för folkhälsa och sjukvård ser behov av att revidera policy för 
bidragsgivning när planen för framtidens hälso- och sjukvård är fastslagen.
Vidare yrkar Rachel de Basso avslag på Sverigedemokraternas och 
Vänsterpartiets yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner föreliggande 
förslag antaget tillsammans med tillägget från nämnden för folkhälsa och 
sjukvård om att revidera policy för bidragsgivning.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret  
Folkhälsa och sjukvård 
Utbildning och kultur

Beslutets antal sidor
4
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§ 47

Interpellationer
Diarienummer: RJL 2020/175

Inkomna interpellationer besvaras.

Beslutets antal sidor
1
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§ 48

Motion - Utbilda i första hjälpen till psykisk hälsa
Diarienummer: RJL 2019/1431

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen. 

Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen - Utbilda i första hjälpen 
till psykisk hälsa att:

 Region Jönköpings län påbörjar arbetet med att utbilda medarbetare i 
MHFA och att den plan tas fram för att samtliga medarbetare skall 
erbjudas möjligheten att genomföra utbildningen. 

Motion har behandlats av nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-04-21
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-03
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar, i första hand att motionen återremitteras, med 
motiveringen att motionssvaret inte behandlar det som föreslås. I andra hand 
yrkas bifall till motionen. 
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Rachel De Basso (S) yrkar att motionen avslås, samt yrkar avslag på Mikael 
Ekvalls förslag om återremiss och föreslår att ärendet ska avgöras idag.

Thomas Bäuml (M) och Helena Elmqvist (SD) yrkar att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mikael Ekvall yrkande om återremiss 
mot Rachel De Bassos förslag att ärendet ska avgöras idag, och finner att 
ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:
JA för avslag till återremiss och att ärendet ska avgöras idag röstar 39 
ledamöter. 
NEJ för bifall till återremiss röstar 2 ledamöter.
Bilaga 3.

Regionfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden frågan om motionen ska bifallas, ska anses vara 
besvarad eller avslås, och finner att regionfullmäktige beslutar avslå 
motionen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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§ 49

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet
Diarienummer: RJL 2019/1760

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reservera sig till förmån för 
eget yrkande.

Sammanfattning 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson och Mona Milton, Sverigedemokraterna 
föreslår i motionen - Förstärk den geriatriska vården i länet att:

 Utreda behovet och möjligheten att införa vårdval geriatrik i Region 
Jönköpings län.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-04-21
 Motionssvar daterat 2020-04-08
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-08
 Motionsunderlag daterat 2020-03-31
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Protokollsutdrag presidiet 2019-09-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen.

Sibylla Jämting (MP) och Mikael Ekvall (V) yrkar att motionen avslås.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att 
regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:
JA för bifall om att avslå motionen röstar 36 ledamöter.
NEJ för bifall till motionen röstar 5 ledamöter.
Bilaga 4.

Regionfullmäktige har därmed beslutat avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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§ 50

Motion - Utred vilka effekter genomförda 
centraliseringar har haft
Diarienummer: RJL 2019/314

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson och Kim Strand, 
Vänsterpartiet föreslår i motionen - Utred vilka effekter genomförda 
centraliseringar har haft:

 att en förteckning över genomförda vårdcentraliseringar tas fram, 
förteckningen skall ta avstamp från år 2000.

 att de långsiktiga effekterna av genomförda vårdcentraliseringar 
utreds.

 att Region Jönköpings län efterfrågar en statlig utredning om 
akutvården i Sverige.

Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-03-03
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-01-21
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-04
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2019-11-19
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-08
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2019-06-04
 Protokollsutdrag presidiet 2019-04-10
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-03-05
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 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 
2019-02-19

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-02-05
 Motion - Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar att första att-satsen ska anses vara besvarad, samt 
yrkar bifall till andra och tredje att-satsen.

Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar att motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och ställer att- satserna var 
för sig mot varandra. 
På ordförandens fråga om första att- satsen ska anses vara besvarad eller 
avslås, finner ordföranden att den avslås.

Därefter ställer ordföranden förslaget om avslag mot bifall av andra och 
tredje att-satserna, och finner att dessa avslås.

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:
JA för bifall till avslag av andra och tredje att-satsen röstar 39 ledamöter.
NEJ för bifall av andra och tredje att-satsen röstar 2 ledamöter.
Bilaga 5.

Regionfullmäktige har därmed beslutat avslå motionen i sin helhet.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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Regionfullmäktige §§ 39-64

Tid: 2020-06-08 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 51

Motion - Borttagande av dolda nummer
Diarienummer: RJL 2019/1681

Beslut 
Regionfullmäktige

 Anser motionen vara besvarad.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reservera sig till förmån för 
eget yrkande.

Sammanfattning 
Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, 
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen - Borttagande av dolda nummer 
att:

 Patienter inte rings upp från dolda nummer inom regionens Hälso- 
och sjukvård då det inte finns särskilda skäl för det.

Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-03-03
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-01-21
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-11
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-18-14
 Motion - Borttagande av dolda nummer

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Helena Elmqvist (SD) yrkar bifall till motionen.

Rachel De Basso (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att 
anse motionen vara besvarad. 

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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Regionfullmäktige §§ 39-64

Tid: 2020-06-08 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 52

Motion - Patientavgifter för språktolk
Diarienummer: RJL 2019/1811

Beslut 
Regionfullmäktige

 Avslår motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna och Moderaterna reservera sig 
till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson, 
Sverigedemokraterna, föreslår i motionen - Patientavgift för språktolk att:

 Patientavgiften för språktolk ses över med inriktning att 
tolkkostnaden efter 2 år ska betalas av patienten själv.

Motionen är behandlad i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-03-03
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-01-21
 Motionssvar daterat 2020-01-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-12-18
 Motionsunderlag daterat 2019-12-12
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2019-12-10
 Protokollsutdrag presidiet 2019-11-27
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 

2019-08-14
 Motion - Patientavgifter för språktolk

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna bifall till motionen. 

Jimmy Ekström (L) och Sibylla Jämting (MP) yrkar att motionen avslås.
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Regionfullmäktige §§ 39-64

Tid: 2020-06-08 kl. 09:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Thomas Bäuml (M) yrkar för Moderaterna  bifall till motionen, samt lämnar 
följande protokollsanteckning: 
Moderaterna anser att denna fråga bör utsättas för rättslig prövning. 
Motionens intentioner handlar om personer som inte har svenska språket 
som modersmål och i övrigt inga funktionshinder eller dylikt. Vilka krav kan 
samhället ställa på dessa personer att lära sig svenska språket under sin tid 
i Sverige? Om avgifter får införas anser vi att personer med olika 
funktionshinder, där det inte finns möjlighet att klara sig utan språktolk, 
undantas avgift.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att 
avslå motionen.

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:
JA för bifall till regionstyrelsens förslag om avslag röstar 29 ledamöter.
NEJ för bifall till motionen röstar 12 ledamöter.
Bilaga 6.

Regionfullmäktige har därmed beslutat avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 53

Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste 
upphöra - Stopp! Min kropp!
Diarienummer: RJL 2019/434

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Avslår motionen.

Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Moderaterna reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen - Omskärelse av 
minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! Min kropp!:

 att Region Jönköpings län omprövar sitt ställningstagande kring att 
erbjuda omskärelse av minderåriga barn

 att Region Jönköpings län, med hänsyn till barnets okränkbara rätt 
till sin egen kropp, blir en röst i remissvar och annan kommunikation 
med staten för att omskärelse av minderåriga skall förbjudas när inga 
medicinska skäl föreligger.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-03-24
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-02-26
 Protokollsutdrag presidiet 2020-02-07
 Motionsunderlag daterat 2020-01-20
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård2019-10-15
 Protokollsutdrag presidiet 2019-10-02
 Protokollsutdrag presidiet 2019-06-12
 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2019-06-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2019-04-09
 Motion - Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra - Stopp! 

Min kropp!
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till motionen, i yrkandet instämmer Gun 
Lusth (M), Thomas Bäuml (M) och Olle Moln Teike (SD).

Jimmy Ekström (L) yrkar för koalition för Jönköpings län bifall till 
regionstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen, i avslagsyrkandet 
instämmer Emma Evaldsson (KD).

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att 
avslå motionen.

Omröstning begärs med följande proposition och utfall:
JA för bifall till förslag om avslag röstar 26 ledamöter.
NEJ för bifall till motionen röstar 13 ledamöter.
Avstår gör 2 ledamöter.
Bilaga 7.

Regionfullmäktige har därmed beslutat avslå motionen.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Beslutets antal sidor
2
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 54

Allmän trafikplikt Krösatåg
Diarienummer: RJL 2020/729

Beslut 
Regionfullmäktige

 Beslutar med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik 
(”Kollektivtrafiklagen”) att fastställa allmän trafikplikt på de 
trafiksträckor inom Krösatågssystemet som ligger i Jönköpings län 
samt till närmast angränsande station på andra sidan länsgräns för 
tågplaneperioden 2022 – tågplaneperioden 2033 (12 år).

Sammanfattning 
I december 2021 löper nuvarande trafikavtal ut och nytt kommer att 
upphandlas under 2020.
För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 
allmän trafikplikt för den berörda trafiken. Nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regional 
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om allmän trafikplikt ska tas innan avtal 
med tillträdande trafikföretag tecknas.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12
 Protokollsutdrag nämnd trafik, infrastruktur och miljö 2020-04-21
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 RJL 2019/318 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt 

för Krösatågs- och Kustpilensystemet
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-25
 Bilaga trafikpliktsutredning inför upphandling av Krösatågstrafiken 

daterad 2020-03-25

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
Länstrafiken

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 55

Period Barnvagn - priser för 2 zon och län samt 
ändrade resevillkor
Diarienummer: RJL 2020/705

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Beslutar om utökad giltighet för barnvagnskortet med följande  
zonindelning: 1 zon 700:-, 2 zon 750:-, län 900:-

Sammanfattning 
Barnvagnskortet som bara gällt i stadstrafik föreslås att gälla i samtliga 
trafikslag fr.o.m tidtabellsskiftet i juni och med priser likt övriga produkter 
efter zonindelningen.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12
 Protokollsutdrag nämnd trafik, infrastruktur och miljö 2020-04-21
 Protokollsutdrag presidiet 2020-04-06
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-24

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) och Arnold Carlzon (KD) yrkar bifall till föreliggande 
förslag.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret 
Jönköpings Länstrafik

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 56

Årsredovisning 2019 gällande samordningsförbunden
Diarienummer: RJL 2020/690

Beslut 
Regionfullmäktige

1. Bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet:
Hans Jarstig (KD).

2. Bevilja styrelsen för Finnvedens Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet
Följande ledamöter deltar ej i beslutet:
Arnold Carlzon (KD) och Carina Källman (M).

3. Bevilja styrelsen för Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet.
Följande ledamöter deltar ej i beslutet:
Jimmy Ekström (L).

Sammanfattning 
De tre samordningsförbunden i länet har till Region Jönköpings län och till 
övriga förbundsmedlemmar lämnat årsredovisningar och 
revisionsberättelser för år 2019. 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 2019.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-04-27
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-21
 Årsredovisningar och revisionsberättelser 2019 för de tre 

samordningsförbunden i länet.
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Beslutet skickas till
Samordningsförbunden i länet 

Beslutets antal sidor
2
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 57

Hybridsal Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2020/170

Beslut 
Regionfullmäktige 

1. Godkänner ombyggnad av hybridsal till en maximal kostnad på 
38 753 000 kronor.

2. Godkänner inköp av utrustning, inredning och IT-kostnader till en 
maximal kostnad på 24 806 000 kronor.

Sammanfattning 
Ombyggnation till hybridsal är den andra delen av det tidigare beslutade 
HAI-projektet (hybrid-, angiografi- och interventionsundersökningar) vid 
Länssjukhuset Ryhov, där den fjärde salen förläggs på operation. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-06-02
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Martin Nedergaard-Hansen (BA) meddelar att bevara akutsjukhusen inte  
deltar i beslutet. 

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Verksamhetsstöd och Service
Kirurgisk vård
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 58

Ombyggnad familjecentral Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/735

Beslut 
Regionfullmäktige 

1. Godkänner ombyggnad av Nässjö vårdcentrum för lokalisering av 
familjecentral i Nässjö till en maximal kostnad på 33 893 000 
kronor. 

2. Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Nässjö 
kommun med en årshyra på 434 000 kronor som löper i tio år. 

Sammanfattning 
Verksamheterna inom familjecentralen i Nässjö har behov av större lokaler.
Nuvarande verksamheter bedrivs i externa lokaler och ombyggnaden 
innebär att verksamheterna samlas och flyttar in i Region Jönköpings läns 
egna lokaler på Nässjö Vårdcentrum. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård  2020-05-11 samt 

2020-05-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Hyresavtal Nässjö kommun 

Beslutet skickas till
Kirurgisk vård
Medicinsk vård
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi

Beslutets antal sidor
1
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Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 59

Ombyggnad folktandvård Nässjö
Diarienummer: RJL 2020/736

Beslut 
Regionfullmäktige

 Godkänner ombyggnad av folktandvården i Nässjö till en maximal 
kostnad på 48 240 000 kronor.

Sammanfattning 
Ombyggnad av hur 09 på Nässjö vårdcentrum för att inrymma fler 
behandlingsrum för både allmäntandvården och specialisttandvårdens 
utökade behov. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Protokollsutdrag från nämnd för folkhälsa och sjukvård 2020-05-11, 

2020-05-25
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-26
 Ritning från förstudie

Beslutet skickas till
Folktandvården
Verksamhetsstöd och Service
Regionledningskontoret Ekonomi

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 60

Redovisning av icke slutbehandlade motioner jan-juni 
2020
Diarienummer: RJL 2020/1230

Beslut 
Regionfullmäktige

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner.

Sammanfattning 
Regionstyrelsen redovisar två gånger om året icke slutbehandlade motioner 
till regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-26
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-11
 Förteckning över icke slutbehandlade motioner

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – Kansli 

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 61

Styrelseledamöter RJL Älghunden 4 AB
Diarienummer: RJL 2020/1318

Beslut 
Regionfullmäktige 

 Väljer Maria Frisk (KD), Marcus Eskdahl (S), Malin Wengholm 
(M), Rune Backlund (C), samt Pontus Lundgren (BA) till 
styrelseledamöter i RJL Älghunden 4 AB.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län äger 100 procent av RJL Älghunden 4 AB. Bolaget 
ska bygga, äga och hyra ut bussdepå för stadstrafiken i Jönköping. Ny 
styrelse ska utses.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-06-02
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-06-02
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-24

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
Regionledningskontoret kansli
Verksamhetsstöd och service – område ekonomi
Regionfastigheter
Jönköpings Länstrafik 

Beslutets antal sidor
1
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§ 62

Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls och läggs med godkännande till handlingarna:

 RJL 2019/2535 Granskning av intern styrning och kontroll, nämnden 
för folkhälsa och sjukvård.

 RJL 2019/3074 Granskning av samverkan kring utskrivningsklara 
patienter.

 RJL 2020/246 Granskning av tillgänglighet inom specialiserad vård.
 RJL 20202/244 Granskning av budget- och planeringsprocessen.
 RJL 2020/811 Granskning av Regionens anpassning till ny 

kommunallag och förvaltningslag.
 RJL 2020/245 Granskning av regionens arbete med att förebygga, 

förhindra och hantera hot och våld mot anställda.
 RJL 2020/604 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige.
 RJL 2019/2773 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige.

Beslutets antal sidor
1
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§ 63

Valärenden
Diarienummer: RJL 2020/1161, 2020/1960, 2020/469

Beslut 
Val förrättas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 8.

Beslutets antal sidor
1
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Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 64

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl.17.10 och önskar en 
trevlig sommar.

Beslutets antal sidor
1
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