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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 98-116 

Tid: 2016-11-01—02, dag 1, kl 09:30-16:30,               

dag 2, kl 09:00-22:30 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 99 
 

§ 98 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat samt riktar ett välkomnande till  

länets nye landshövding, Håkan Sörman. 

§ 99 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare under sammanträdet den 1:a och 2.a november finns 

redovisade i bilaga 1. 

§ 100 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Arne Ekegren, M och Irada Söderberg, S med  

Eva Nilsson, M och Jeanette Söderström, S som ersättare.  

§ 101 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum onsdagen den 16 november, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 102 

 

Interpellationer  
Till dagens sammanträde har följande interpellationer lämnats in: 

 

1. Mikael Ekvall, V – Kikhosta och hur nya riktlinjer och rutiner 

följs upp i vården 

2. Mikael Ekvall, V – Varför listas nyfödda barn på en annan 

vårdcentral än deras vårdnadshavare? 

3. Sibylla Jämting, MP – Läkarflykten från länsradiologin  

 

Interpellation 1 och 2 är ställda till ordföranden i Nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård. Interpellation 3 är ställd till regionstyrelsens 

ordförande.  

Samtliga interpellerationer kommer att besvaras vid sammanträdet.  

§ 103 Delårsrapport 2016:2 – regionrevisionens 
granskning 
Diarienummer: RJL 2016/3459 

Regionrevisionens ordförande redovisar regionrevisionens granskning 

av delårsrapport 2016:2.  
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§ 104 Delårsrapport 2016:2 
Diarienummer: RJL2016/875 

 

Beslut 

Regionfullmäktige   

 Godkänner delårsrapport 2 för år 2016 med tidigare bifallna 

yrkanden avseende redovisning av sjukfrånvaro samt 

redovisning av måluppfyllelse och vidtagna åtgärder för barn 

och kultur.  

 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag med 

instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Sammanfattning  

I ärendet redovisas enligt direktiv regionstyrelsens andra 

återrapportering till regionfullmäktige, delårsrapport 2 för år 2016.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-10-25 

 Tjänsteskrivelse 2016-10-03 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm, Maria Frisk, Rune Backlund, Jimmy Henriksson, 

Samuel Godrén med flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och 

beslut i ärendet.  

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och beslut i 

ärendet. Yrkar även att det tas fram en konsekvensanalys av 

neddragningar av vårdplatser i sjukvården samt med följande 

protokollsanteckning vilket beviljas: 

Mot bakgrund av fullmäktiges beslut om översiktsplan för Ryhov och 

den högre investeringsnivån de närmaste åren är det angeläget att 

arbetet kommer igång med en strategi för utveckling av sjukvården 

kopplat till investeringsprocessen. 

 

I Carina Ödebrinks yrkande instämmer Annica Nordqvist och Mikael 

Ekvall med flera.  
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Malin Wengholm yrkar avslag på Carina Ödebrinks yrkande om en 

konsekvensanalys av neddragningar av vårdplatser.  

 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkanden samt 

yrkar på följande protokollsanteckning vilket beviljas:  

Att frågan om minskning av alla 300 årsarbetare enligt åtgärdsplanen 

2016 som regionstyrelsen fastställde 2015-02-15 inte har besvarats. 

 

Beslutsgång 

På ordförandes fråga så bifaller fullmäktige delårsrapport 2016:2 i 

enlighet med regionsstyrelsens förslag och beslut. 

 

Ordföranden finner att fullmäktige avslår Carina Ödebrinks yrkande 

om konsekvensanalys av neddragning av vårdplatser. 

 

Votering begärs där Malin Wengholms avslagsyrkande (JA) ställs mot 

Carina Ödebrinks bifallsyrkande (NEJ). 
 

JA – röstar 45 ledamöter, 

NEJ – röstar 36 ledamöter,  

Voteringslista 1, bilaga 2.  

 

Regionfullmäktige avslår Carina Ödebrinks yrkande.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi  

§ 105 Interpellationer  
Interpellationer besvaras 

Diarienummer: RJL 2016/175 

§ 106 Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Diarienummer: RJL 2016/741 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande förslag till revidering av regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 
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Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag med 

instämmande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

 

Sammanfattning  

Regionalt trafikförsörjningsprogram fastställdes av 

landstingsfullmäktige 2012. Efter samråd med kommuner, landsting/ 

regioner och andra intressenter har trafikförsörjningsprogrammet 

reviderats. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-10-25 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-09-13 

 Presidiet för TIM protokollsutdrag 2016-09-01 

 Tjänsteskrivelse 2016-06-09 

 Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län 

 Bilaga till Regionalt trafikförsörjningsprogram för 

Jönköpings län 

 Remissyttranden 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund, Per Hansson, Irene Oskarsson, Anders Gustafsson, 

Eva Nilsson med flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och 

beslut.  

 

Jeanette Söderström samt Carina Ödebrink yrkar för 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet att målet till 2025 över tid 

beträffande den allmänna kollektivtrafikens skattesubventionsgrad ska 

vara 65 procent.  

 

Mikael Ekvall yrkar bifall till programmet samt instämmer i 

ovanstående yrkande avseende skattesubventionsgraden.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att fullmäktige bifaller Rune Backlunds med fleras yrkande.  

 

Ordföranden finner att fullmäktige avslår Carina Ödebrinks med fleras 

yrkande avseende skattesubventionsgraden. 
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Votering begärs där Rune Backlunds yrkande (JA) ställs mot Carina 

Ödebrinks yrkande (NEJ). 
 

JA – röstar 44 ledamöter, 

NEJ – röstar 37 ledamöter,  

Voteringslista 2, bilaga 3.  

 

Regionfullmäktige avslår Carina Ödebrinks yrkande.   

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – berörda 

§ 107 Program för hållbar utveckling i Region 
Jönköpings län 2017-2020 
Diarienummer: RJL 2016/2818 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Antar program för hållbar utveckling i Region Jönköpings län 

2017-2020 i enlighet med regionstyrelsens förslag till justering 

samt, 

 Avsätter 30 miljoner kronor under 2017-2020 till investeringar 

för att våra fastigheter ska producera 3 GWh förnyelsebar 

energi. 

 

Sammanfattning  
Förslag till nytt program för hållbar utveckling 2017-2020 har arbetats 

fram tillsammans med medarbetare, en referensgrupp samt synpunkter 

från länets klimatråd och kommuner. Programmet syftar till att visa 

hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår vision 

”För ett bra liv i en attraktiv region”. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-10-25 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-10-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-27 

 Program för hållbar utveckling 2017-2020 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde.  

Rune Backlund, Jeanette Söderström, Per Hansson, Mikael Ekvall, 

Annica Nordqvist, Irene Oskarsson, Bengt Pettersson, Elisabeth 

Werner med flera yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - berörda 

§ 108 Ajournering 
Vid behandling av Program för Hållbar utveckling ajourneras debatten 

kl 16:30 dag 1. Beslut i ärendet taget vid regionfullmäktiges 

sammanträde dag 2.  

§ 109 Revidering av regional kulturplan 2017 
Diarienummer: RJL 2016/3040 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Den årliga revideringen av den regionala kulturplanen inför 

2017 består av framtagna uppdragsbeskrivningar för 

verksamheter inom kultursamverkansmodellen samt 

handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden och 

särskilda satsningar. 

Sammanfattning  

2016-04-27 antogs uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter 

inom kultursamverkansmodellen (RJL 2016/237) samt 

handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden samt särskilda 

satsningar (RJL 2016/238) av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet. I tjänsteskrivelse anges de utgöra huvudsakligt 

underlag för årlig revidering av kulturplanen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-10-25 

 Protokollsutdrag från ANA 2016-10-12 

 Tjänsteskrivelse 2016-09-20 

 Handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden i 

regional kulturplan 2015-2017 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten, Kajsa Carlsson, Gun Lusth, 

Mikael Ekvall, Marie Lindahl med flera yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag. 

  

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - berörda 

§ 110 Regionrevisionens budget för år 2017 
Diarienummer: RJL 2016/3159 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Godkänner en budgetram på 7 320 000 kronor för 

regionrevisionens verksamhet år 2017. 

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktiges presidium har för år 2017 tillstyrkt en budgetram 

på 7 320 000 kronor för regionrevisionens verksamhet år 2017.  

 

Beslutsunderlag 

 Regionfullmäktiges presidiums skrivelse 2016-09-26 

 Regionrevisionens framställan 2016-09-01 

 

Beslutet skickas till 

Regionrevisionen 

§ 111 Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 
för 2018-2019 
Diarienummer: RJL 2016/374 

Beslut 

Regionfullmäktige  

1. Fastställer skattesatsen för 2017 till 11:26 

2. Godkänner föreliggande Budget med verksamhetsplan 2017 

och flerårsplan 2018-2019 i enlighet med alliansens/styrelsens 

förslag och beslut, samt vid dagens sammanträde bifallna 

yrkanden om:  
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- att Region Jönköpings län aktivt skall arbeta för att skydda 

Vättern som dricksvattentäkt och naturområde och därmed 

motsätta sig gasborrning och gruvbrytning och försvarets 

övningar i området,    

- att insatser ska göras som stödjer att patienter med 

funktionsnedsättningar får vård på lika villkor, 

- att tillföra en budgetförstärkning med 2 miljoner kronor till  

habiliteringscentrum, 

- att förorda att tillsammans med kommunerna arbeta mot att 

införa en huvudman för barnhälsan, 

 - att genomföra en förstudie tillsammans med kommunerna 

om gästhem. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget 

budgetförslag i sin helhet samt de yrkanden man instämt i.  

 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget budgetförslag i sin 

helhet samt de yrkanden man instämt i.  

 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag i 

sin helhet samt de yrkanden man instämt i.  

 

Sammanfattning  

Regionstyrelsen redovisar i föreliggande handling styrelsens förslag 

till Budget med verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-2019. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från styrelsen 2016-10-25 

 Regionstyrelsens förslag till budget med verksamhetsplan för 

2017 och flerårsplan 2018-2019 inklusive bilagor 

 Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget 

 Sverigedemokraternas förslag till budget  

 Vänsterpartiets förslag till budget  

 Protokollsutdrag från styrelsens arbetsutskott och nämndernas 

beredning  

 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträde 

Malin Wengholm yrkar bifall till alliansens förslag till budget 

inklusive bilagor.  
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Yrkar bifall till oförändrad skattesats. I dessa yrkanden instämmer 

Maria Frisk, Rune Backlund och Jimmy Henriksson med flera.   

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till oförändrad skattesats samt till 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget i sin helhet 

med säryrkanden enligt bilaga 3. Instämmer i vissa yrkanden från 

Vänsterpartiet i enlighet med bilaga 5.  

 

Meddelar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet avstår från samtliga 

Sverigedemokraternas yrkanden. Socialdemokraterna avstår även från 

Vänsterpartiets yrkande avseende skyddande av Vättern som 

dricksvattentäkt. 

 

I Carina Ödebrinks yrkanden instämmer Annica Nordqvist dock ej i 

yrkandet avseende skyddande av Vättern som dricksvattentäkt.  

 

Samuel Godrén med flera yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

förslag till budget i sin helhet, med säryrkanden enligt bilaga 4.  

Yrkar bifall till oförändrad skattesats. 

 

Mikael Ekvall med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till 

budget i sin helhet med säryrkanden enligt bilaga 5. Yrkar på en 

förändring av skattesatsen till 11.41 kronor. Instämmer i yrkanden från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i enlighet med bilaga 3. Yrkar 

bifall till Sverigedemokraternas yrkande avseende omskärelse. 

 

Under debatten yrkar Jimmy Henriksson avslag på 

Sverigedemokraternas yrkande avseende omskärelse. 

Anders Gustafsson yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkande avseende 

Vättern som dricksvattentäkt.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förslag om skattesats och finner att 

regionfullmäktige bifaller förslaget om oförändrad skattesats. Avslår 

efter votering Vänsterpartiets förslag om höjning till 11:41 kronor, 

Voteringslista 1, bilaga 3. 

 

 Ordföranden ställer proposition på alliansens förslag mot 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets säryrkanden enligt 

bilaga 3 och finner att regionfullmäktige bifaller yrkanden om: 
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 Förstudie tillsammans med kommunerna om gästhem  

 Insatser ska göras som stödjer att patienter med 

funktionsnedsättningar får vård på lika villkor 

 Tillföra en budgetförstärkning med 2 miljoner till 

habiliteringscentrum 

 

Övriga yrkanden avslås efter votering, se bilaga 3:  

Voteringslistor 2-22. 

 

Ordföranden ställer proposition på alliansens förslag mot 

Sverigedemokraternas säryrkanden enligt bilaga 4 och finner att 

regionfullmäktige bifaller yrkandet om: 

 Förorda att tillsammans med kommunerna arbeta mot att införa 

en huvudman för barnhälsan. 

 

Övriga yrkanden avslås efter votering, se bilaga 4:  

Voteringslistor 23-27. 

 

Ordföranden ställer proposition på alliansens förslag mot 

Vänsterpartiets säryrkanden enligt bilaga 5 och finner att 

regionfullmäktige bifaller yrkandet om: 

 Region Jönköpings län aktivt skall arbeta för att skydda 

Vättern som dricksvattentäkt och naturområde och därmed 

motsätta sig gasborrning och gruvbrytning och försvarets 

övningar i området. 

 

Övriga yrkanden avslås efter votering, se bilaga 5:  

Voteringslistor 28-39. 

 

Ordförande ställer härefter proposition på samtliga budgetförslag och 

finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med alliansens förslag.  

 

Votering begärs där ordföranden efter kontraproposition finner att 

alliansens förslag ställs mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

förslag.  

 

JA för bifall till alliansens förslag röstar 41 ledamöter 

NEJ för bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag  

röstar 37 ledamöter 

Avstår gör 3 ledamöter. 

Bilaga 6, voteringslista 40.  
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Regionfullmäktige beslutar i enlighet med alliansens förslag, samt 

med vid sammanträdet bifallna yrkanden.   

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – regiondirektören 

§ 112 Avveckling av AScan ekonomisk förening 
Diarienummer: RJL 2016/2498 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Avvecklar AScan ekonomisk förening 

 

Sammanfattning  

AScan ekonomisk förening bildades 1991 i syfte att tillvarata och 

främja medlemsföretagens ekonomiska intressen genom att underhålla 

och utveckla ett gemensamt biljettsystem. 

 

Eftersom arbetet framöver kommer att bedrivas inom 

Regionsamverkan Sydsverige beslutades på föreningsstämman  

den 1 juni 2016 att, efter beslut i respektive medlemsorganisation 

inleda avveckling av föreningen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-10-25 

 Protokollsutdrag från TIM 2016-09-13 

 Tjänsteskrivelse 2016-07-08 

 Skrivelse, Avveckling av AScan ekonomisk förening 

2016-05-16 

 Protokoll AScan ordinarie föreningsstämma 2016,  

2016-06-01 

 

Beslutet skickas till 

AScan ekonomisk förening 

Regionledningskontoret – regional utveckling, ekonomi 

§ 113 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 114 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 7. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§ 115 Utdelning av Kultur- och arbetsstipendier 
Regionfullmäktige har vid middag den 1 november på kulturhuset 

Spira delat ut Regionens kultur- och arbetsstipendier. 

Kulturstipendiet går till Amy Deasismont, artist och skådespelare. 

Arbetsstipendiet går till Emelie Berglund, bildkonstnär.  

§ 116 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 22:30.    

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Arne Ekegren, M Irada Söderberg, S 

 
Protokollet är justerat 2016-11-16 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist 

 


