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PROTOKOLL 1(9) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Se § 99 

  

§99 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§100 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Maria Frisk (KD) och Samuel Godrén (SD) med Erik Lagärde 

(KD) och Anders Gustafsson (SD) som ersättare.   

§101 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 16 oktober, kl.15:30 i Regionens 

hus samt att paragrafen med valärenden justeras omedelbart. 

§102 Interpellation  
Diarienummer: RJL 2018/207 

 

Ordföranden redogör för inkommen interpellation, bilaga 2 

 Ann-Kristine Göransson (S) – Ska projektet som riktar sig 

till vårdsutsatta läggas ned? 

 

Regionfullmäktige medger att interpellationen får framställas vid 

dagens sammanträde. Interpellationen är ställd till ordförande i 

nämnd för folkhälsa och sjukvård och kommer att besvaras under 

sammanträdet.  

§103 Frågor 
Diarienummer: RJL 2018/779 

 

Ordföranden redogör för inkomna frågor, bilaga 3 

1. Samuel Godrén (SD) – Reftele vårdcentral 

2. Marcus Eskdahl (S) – Angående hur kvinnor och män 

förläggs på vårdsalar 

 

Regionfullmäktige medger att frågorna får framställas vid dagens 

sammanträde. Frågorna är ställda till ordförande i nämnd för 

folkhälsa och sjukvård respektive regionstyrelsens ordförande och 

kommer att besvaras under sammanträdet. 



 

PROTOKOLL 2(9) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 

 

 

 Sign 

 

§104 Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 4. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§105 Justering av bolagsdokument AB Transitio 
Diarienummer: RJL 2018/633 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner förslag till justeringar i bolagsdokument i AB 

Transitio. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län är en av 20 ägare i AB Transitio. En 

översyn av de styrande dokumenten i bolaget har genomförts och 

bolagsstämman föreslår ägarna besluta om justeringar. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-09-25 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Tjänsteskrivelse 2018-08-30 inkl bilagor protokoll vid 

årsstämma AB Transitio 2018-05-24 samt skrivelse till 

Transitios ägare 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi 

Jönköpings Länstrafik 

 

 

 



 

PROTOKOLL 3(9) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 
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§106 Nybyggnad av svinhus vid Stora Segerstads 
Naturbruksgymnasium  
Diarienummer: RJL 2018/99 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Godkänner nybyggnation av svinhus vid Stora Segerstads 

Naturbruksgymnasium till en total kostnad på maximalt 

32 400 000 kronor samt,  

2. Att djurhållningen ska innebära att djuren ges möjlighet 

att vistas på inhägnat område med möjlighet att böka i jord 

under åtminstone delar av året. Även detta ska inrymmas 

inom beslutad ekonomisk ram.  

 

Sammanfattning  

Regionstyrelsen behandlade ärendet om nybyggnation av svinhus 

vid Stora Segerstads Naturbruksgymnasium 2018-05-08. 

Styrelsen beslöt att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

Komplettering har genomförts i enlighet med tjänsteskrivelse  

2018-08-30 samt återkoppling vid dagens sammanträde att 

utvecklingsrådet ånyo erhållit information i ärendet.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-09-25 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Tjänsteskrivelse 2018-08-30 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag ANA 2018-03-21 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-08 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-02-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 

 

Beslutet skickas till  

Regional utveckling – Stora Segerstads Naturbruk  

Regionledningskontoret – ekonomi  

 

 

 



 

PROTOKOLL 4(9) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 
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§107 Ombyggnad – Infektionskliniken Ryhov 
Diarienummer: RJL 2018/1576 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

1. Godkänner ombyggnation av infektionskliniken vid 

Länssjukhuset Ryhov till en kostnad på maximalt  

18 854 000 kronor samt att,  

2. Eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom 

verksamhetens budgetram.  

 

Sammanfattning  

Föreslås ombyggnation av infektionsklinikens lokaler på 

Länssjukhuset Ryhov. Dessa lokaler togs i bruk 1975 och 

uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet, patientsäkerhet, 

arbetsmiljö och vårdhygienisk standard.  

 

Föreliggande förslag innefattar åtgärder som gör att kliniken kan 

fortsätta att bedriva verksamhet i nuvarande lokaler 10-12 år.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-09-25 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-09-18 

 Protokollsutdrag FS-presidium 2018-09-04 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott  

2018-06-25 

 Tjänsteskrivelse 2018-06-12  

 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet  

Katja Ganekind yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens 

förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter 

Medicinsk vård – ledningsstab 

Regionledningskontoret – ekonomi   

 



 

PROTOKOLL 5(9) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 
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§108 Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MR-
utrustning på Höglandssjukhuset Eksjö 
Diarienummer: RJL 2018/1360 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

1. Godkänner ombyggnad för MR 3-Tesla till en kostnad på 

maximalt 30 100 000 kronor,  

2. Godkänner investering i utrustning MR 1,5-Tesla och  

MR 3-Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till 

en kostnad på maximalt 31 489 000 kronor,  

3. Eventuellt tillkommande driftskostnader hanteras inom 

verksamhetens kostnadsram.  

 

Sammanfattning  

Ombyggnation och installation är en del i införandet av en MR 3-

Tesla vid varje sjukhus i länet. Projektet innebär att en MR-enhet 

med två MR-kameror byggs där en MR 1,5-Tesla ska bytas ut och 

en MR 3-Tesla nyinstalleras.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-09-25 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-09-18 

 Protokollsutdrag FS-presidium 2018-09-04 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25 

 Tjänsteskrivelse 2018-06-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet  

Rachel De Basso yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens 

förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Verksamhetsstöd och service – regionfastigheter, område inköp 

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – ledningsstab 

Regionledningskontoret – ekonomi 
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Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 
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§109 Motion – Kollektivtrafik i egen regi är 
framtidens melodi 
Diarienummer: RJL 2017/1266 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Avslår motionen. 

 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno 

Virta, Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man 

föreslår:  

 Att Region Jönköpings län vid nästa möjliga tillfälle innan 

eller efter en slutförd upphandling tar steget och driver 

kollektivtrafiken i egen regi. 

 Att Region Jönköpings län i de sammanhang ett delat 

huvudmannaskap inom kollektivtrafiken finns förespråkar 

att trafiken drivs i gemensam regi istället för externa 

upphandlade aktörer. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-08-14 

 Protokollsutdrag TIM 2018-06-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-05-23 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-04-11 

 Faktaunderlag, motion-kollektivtrafik i egen regi är 

framtidens melodi, daterad 2018-03-23 

 Rapport-Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken 

2013, Trafikanalys (Rapport 2015:3) 

 Rapport-Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för 

pengarna, Svensk Kollektivtrafik (dec 2017) 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31 

 Motion Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi 



 

PROTOKOLL 7(9) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mauno Virta yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

 

Rune Backlund yrkar bifall till styrelsens förslag om att motionen 

avslås. 

 

Jeanette Söderström yrkar avslag på 1:a att-satsen och bifall till 

2:a att-satsen samt vill till protokollet ha följande anteckning: 

”Vi ställer oss bakom intentionen med motionen att driva 

kollektivtrafik i egen regi när det gäller stadsbusstrafiken i 

Jönköping och Krösatågs-trafiken, men vill även i fortsättningen 

upphandla regionbusstrafiken”.  

 

I Jeanette Söderströms yrkande instämmer Simon Johansson, 

Sibylla Jämting, Berry Lilja och Erik Hugander.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att motionens att-satser behandlas var för 

sig. 

 

Ordföranden ställer proposition på 1:a att-satsen och finner att 

regionfullmäktige avslår 1:a att-satsen.  

 

Ordföranden ställer proposition på 2:a att-satsen och finner att 

regionfullmäktige efter votering (JA-för avslag till att-sats 2,  

NEJ för bifall till att-sats 2) avslår 2:a att-satsen. 

Bilaga 5: Voteringslista 1.  

 

Ordföranden bifaller begäran om protokollsanteckning.  

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö  

Regionledningskontoret – kansli  

§110 Sammanträdesplan 2019 
Diarienummer: RJL 2018/2227 

 

Beslut  

Regionfullmäktige   

 Fastställer sammanträdesplan för regionfullmäktige 2019 

enligt skrivelse 2018-09-18. 



 

PROTOKOLL 8(9) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 99-114 

Tid: 2018-10-02 kl: 09:00-12:00 
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Sammanfattning 

Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för regionfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-09-25 

 Tjänsteskrivelse 2018-09-18 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12 

 Tjänsteskrivelse 2018-08-27 inkl bilaga 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

§111 Fördelning av inkomna motioner 
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för 

handläggning/åtgärd: 

 Motion – Jämlik förebyggande vård även på landsbygden 

dnr: RJL 2018/2153 

 Motion – Parlamentariska nämndens framtid 

dnr: RJL 2018/2288 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – kansli  

§112 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna 

§113 Avtackning 
Regionfullmäktiges ordförande framför ett tack till övriga 

presidiemedlemmar samt till fullmäktiges ledamöter, detta med 

anledning av att det är innevarande mandatperiods sista 

fullmäktigesammanträde. 

 

Vice ordförande Håkan Sandgren framför ett tack till 

ordföranden.  

§114 Avslutning  
Sammanträdet avslutas kl 11:30.  

 

I anslutning till sammanträdet delas regionens Hållbarhetspris 

med miljöinriktning ut till Tenhults Naturbruksgymnasium.   
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Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Ordförande 

Erik Lagärde (KD) Samuel Godrén (SD) 

 
 

Protokollet är justerat 2018-10-16 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Strand  

 


