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Diarienummer

Regionfullmäktige §§ 47-66
Tid:

2017-05-16 kl. 09:00-16:10

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Se § 48

§47

Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar
regionfullmäktiges sammanträde för öppnat.

§48

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

§49

Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:
Mari Lindahl (L) och Annica Nordqvist (MP) med
Per Hansson (L) och Sibylla Jämting (MP) som ersättare.

§50

Justering
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges
protokoll äger rum tisdagen den 30 maj, kl. 15:30 i Regionens
hus.

§51

Information från revisionen om kommande
granskningar
Regionrevisionens ordförande Göte Wahlström, informerar om
revisonsplan 2017 och regionrevisionens granskningar.

§52

Interpellationer
Diarienummer: RJL 2017/318

Till dagens sammanträde har följande interpellationer lämnats in:
1. Katja Ganekind (SD) - Patientnära kommunikation
2. Håkan Sandgren (S) - Hyressättningen på SPIRA
3. Sibylla Jämting (MP) - Oacceptabel neddragning av
vårdplatser på Höglandssjukhuset till sommaren patientsäkerheten riskeras
4. Jonas Magnusson (S) - Feriepraktikplatser eller
praktikplatser
5. Maria Hörnsten (S) - Utlysning strategisk
kompetensförsörjning
6. Maria Hörnsten (S) - Kompetensråd
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7. Erik Hugander (MP) - Är kollektivtrafiken viktig för
Alliansen, och i så fall hur viktig?
Interpellation 1 och 3 är ställda till ordföranden i nämnden för
folkhälsa och sjukvård.
Interpellation 2 är ställd till ordföranden i nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Interpellation 4-7 är ställda till regionstyrelsens ordförande.
Interpellationerna 1-5 kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Interpellationerna 6-7 besvaras vid regionfullmäktiges
sammanträde den 20 juni.
Bilaga 2

§53

Fråga
Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas:
 Marcus Eskdahl (S) – Stöd till vuxna med autism.
Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande och kommer att
besvaras vid dagens sammanträde.
Bilaga 3

§54

Fri replikrätt
Diarienummer RJL: 2016/2020
Beslut
Regionfullmäktige
 Fastställer revidering av § 11 Talarordning och ordningen
vid sammanträdena i regionfullmäktiges arbetsordning till
att lyda:
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges
överläggningar får ordet i den ordning som de anmäler
sig. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon
ledamot får ordet för replik eller genmäle.
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Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt
följande:
Första (1:a) replik: 2 minuter respektive,
första (1:a) genmäle: 2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive,
andra (2:a) genmäle 1 minut.
Om någon i sitt yttrande …….
Sammanfattning
Regionfullmäktige har vid sammanträden under hösten 2016 vid
debatter tillämpat fri replikrätt. Syftet med att införa fri replikrätt
har varit att vitalisera de debatter som fullmäktige har vid sina
sammanträden. Försöket med fri replikrätt har slagit väl ut och en
ändring av fullmäktiges arbetsordning föreslås.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges presidium
2017-05-08
 Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Robert Andersson (SD) med flera yrkar bifall till föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
§55

Inkallelseordning – revidering
Diarienummer RJL: 2017/1434
Beslut
Regionfullmäktige


Beslutar att revidering görs när det gäller
inkallelseordning 2015-2018 för styrelse och nämnder.
Ledamöter som saknar partibeteckning placeras sist i den
ordning som respektive parti inkallar ersättare.
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Sammanfattning
Med anledning av att två ledamöter sedan hösten 2016 lämnat,
respektive uteslutits ur Sverigedemokraterna och inte avser att
avsäga sig sina uppdrag som ledamöter i regionfullmäktige samt
som ersättare i nämnderna, föreslås regionfullmäktige revidera
inkallelseordningen för styrelse och nämnder.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges presidium
2017-05-08
 Beslutad inkallelseordning 2015-2018
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Per Svenhall (-) yrkar att ärendet återremitteras.
Samuel Godrén (SD) och Håkan Jansson (M) yrkar bifall till
presidiets förslag.
Erik Hugander (MP) yrkar att ärendet återremitteras till
parlamentariska nämnden.
Beslutsgång
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras så beslutar regionfullmäktige att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Votering begärs och genomförs med följande
voteringsproposition och utfall.
JA för bifall till att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
röstar 74 ledamöter.
NEJ för att ärendet ska återremitteras röstar 3 ledamöter.
1 ledamot avstår från att rösta.
3 ledamöter är frånvarande.
Regionfullmäktige beslutar därefter i enlighet med föreliggande
förslag från regionfullmäktiges presidium.
Bilaga 4: Voteringslista 1
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret
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Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
för allvarliga och extraordinära händelser
Diarienummer RJL: 2016/2459
Beslut
Regionfullmäktige fastställer
1. Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga
och extraordinära händelser,
2. Regional epidemiplan,
3. Säkerhetsskyddsplan samt,
4. Att allmänna utbildningsinsatser genomförs för samtliga
förtroendevalda med specifik utbildning för
regionstyrelsen vid varje ny mandatperiod.
Sammanfattning
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” 2006:544, ska Region Jönköpings län anta planer för
extraordinära händelser.
Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från
det normala och innebär en allvarlig störning eller risk för
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting/region.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-05-09
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott
2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-04-10
 Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för allvarliga
och extraordinära händelser för Region Jönköpings län
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Annica Nordqvist (MP), Helena Elmqvist (SD), Berry Lilja (S),
Urban Persson (M) med flera yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Folkhälsa och sjukvård
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Ombyggnation för MR-kamera i Värnamo
Diarienummer RJL: 2017/541
Beslut
Regionfullmäktige
 Godkänner ombyggnation i samband med köp av MRutrustning i Värnamo till en kostnad på maximalt 33 000 000
kronor.
Sammanfattning
På Värnamo sjukhus, hus 11 plan 2, har en helhetsöversyn gjorts för
att lokalerna ska klara byte av samt nyinvestering i MR-utrustning.
Den kommande MR-utrustningen är stor och tung och står på liten
golvyta. För att klara kommande krav måste all installationsteknisk
utrustning bytas ut och fönster måste bytas i fasaden.
Elkraftförsörjningen behöver kompletteras för att klara anslutningen
av ny röntgenutrustning. Ventilationssystemet kommer att byggas ut
eftersom dagens system har nått full kapacitet. Ombyggnationen är
omfattande och kommer att behöva genomföras i sju etapper för att
säkerhetsställa att verksamhet kan pågå under hela
ombyggnadstiden.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Tjänsteskrivelse 2017-04-28
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-03-23
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink (S), och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik
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Ny investeringsram för ombyggnation av
onkologen, nuklearmedicinsk verksamhet samt
för PET-CT
Diarienummer RJL: 2017/1122
Beslut
Regionfullmäktige
1. Godkänner utökning av budgetram med 8 200 000 kronor
från totalt 30 600 000 kronor till 38 800 000 kronor.
2. Fastställer särskild budgetram för konstnärlig
utsmyckning enligt tidigare beslutad nivå på 250 000
kronor.
Reservationer
Samuel Godrén (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Budget för ombyggnationerna har tidigare beslutats till en
totalsumma av 30 600 000 kronor. Vid anbudsöppningen
konstaterades att endast ett anbud inkommit och vid anslutande
utvärdering och kostnadssammanställning blir totalkostnaden
38 800 000 kronor. Tillkommer gör konstnärlig utsmyckning
enligt tidigare beslutad nivå med 250 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-04-10
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rachel De Basso (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, med
instämmande av Carina Ödebrink (S).
Samuel Godrén (SD) yrkar att särskild budgetram för konstnärlig
utsmyckning beslutas vid ett senare tillfälle och vill till
protokollet bifoga en protokollsanteckning.
Yrkande och protokollsanteckning biläggs protokollet.
Bilaga 5
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Jimmy Henriksson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag samt
yrkar avslag på Samuel Godréns yrkande.
Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
§59

Möbler Rosensalen
Diarienummer RJL: 2017/923
Beslut
Regionfullmäktige
1. Godkänner investering i möbler till Rosensalen till en
kostnad på maximalt 1 145 000 kronor.
2. Bulleraspekten med ljuddämpande möbler beaktas.
Sammanfattning
Rosensalen är regionfullmäktiges sammanträdeslokal och en
mycket väl utnyttjad möteslokal för många typer av
sammankomster. Nuvarande möbler är 15 år och behöver bytas
ut, både stolar och bord är slitna då ommöblering sker flera
gånger i veckan.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-03-24
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Anne Karlsson (SD) med flera yrkar bifall till förslaget.
Annica Nordqvist (MP) yrkar om att beakta bulleraspekten med
ljuddämpande möbler vid inköp av nya möbler.
Malin Wengholm (M) instämmer i Annica Nordqvists
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Kansliavdelningen
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Lån till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
Diarienummer RJL: 2017/1061
Beslut
Regionfullmäktige
1. Beviljar lån till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg med maximalt 21 miljoner kronor för
finansiering av investering i ambulansflygplan under
förutsättning att övriga landsting/regioner i
kommunalförbundet fattar likalydande beslut.
2. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
finansieras inom ramen för den ordinarie
finansverksamheten.
3. Uppdrar åt regionstyrelsens ordförande att underteckna
nödvändiga handlingar i enlighet med beslutet.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades
gemensamt av alla landsting/regioner i januari 2016. KSA skall
upphandla och köpa in sex flygplan och ansvara för
flygverksamhet. För finansiering av flygplanen skall KSA uppta
lån från medlemmarna. Region Jönköpings län föreslås bevilja lån
om maximalt 21 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-05-09
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-04-18
 Tjänsteskrivelse 2017-04-03
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl (S) och Anders Gustafsson (SD) yrkar bifall till
förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Regionledningskontoret Ekonomi
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Anmälningsärenden
Anmäls och läggs till handlingarna.

§62

Valärenden
Beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens
förslag.
Beslutsunderlag
 Valberedningens förslag, bilaga 6
Beslutet skickas till
Berörda

§63

Remittering av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter - RJL
2017/1042
 Inrätta korttidsplatser på sjukhusen - RJL 2017/1172
 Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi - RJL
2017/1266
 Pendlare behöver fler morötter och mindre piska - RJL
2017/1267
 Hund i Regionens tjänst - RJL 2017/1341
 Låt Spira spridas och spira för alla - RJL 2017/1342
 Pröva digital tolkning - RJL 2017/1415
 Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden
verkligen tillräcklig? - RJL 2017/1419
 Inför äldremottagningar på vårdcentralerna - RJL
2017/1420
 Nu blir vi väl MR-Region? - RJL 2017/1424
 Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik RJL 2017/1427

§64

Interpellationer och fråga
Interpellationer och fråga besvaras.
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§65

Redovisning, Öppna jämförelser
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Mats Bojestig redogör för Öppna
jämförelser inom hälso- och sjukvården.

§66

Avslutning av sammanträdet
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat kl. 16:10.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Mari Lindahl (L)

Annica Nordqvist (MP)

Protokollet är justerat 2017-05-30 och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
Lena Strand
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