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PROTOKOLL 1(14) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 24-46 

Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Se § 25 

  

§24 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

§25 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§26 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Raymond Pettersson (C), och Samuel Godrén (SD) och som 

ersättare Rune Backlund (C) och Anders Gustafsson (SD). 

Under sammanträdet väljs Per Eriksson (C) som justerare för §§ 

37-46.  

§27 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum tisdagen den 24 april, kl. 15:30 i Regionens 

hus. 

§28 Fristadsförfattare 
Presentation av fristadkonstnären och journalisten Ali Alibrahim, 

och filmen ”One Day In Aleppo”. 

§29  Utdelning av vetenskapligt pris 
Region Jönköpings läns vetenskapliga pris tilldelas Malin Lager 

för forskningsarbetet kring borrelia, samt hedersomnämnande till 

Tomas Bro för sin artikel ”Öga för öga” i Läkartidningen. 

§30  Interpellationer  
Diarienummer: RJL 2018/207 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas, bilaga 2: 

1. Jimmy Ekström (L) - Interpellation om ME-sjukdom. 

2. Rachel De Basso (S) - Fler kvinnor ska testas för 

livmoderhalscancer. 
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3. Anne Karlsson (SD) - Patientavgift om patienten uteblir. 

4. Mikael Ekvall (V) - Dagsjukvårdens verksamhet i Gislaved. 

5. Samuel Godrén (SD) - Obetalda vårdavgifter ökar. 

6. Sibylla Jämting (MP) - Hur fungerar tvångsvården i Region 

Jönköpings län? 

7. Marcus Eskdahl (S) - Är sjukvården i kris i Region 

Jönköpings län? 

Interpellation 1, 2, 3, 4, 6, 7 är ställda till ordföranden i nämnden 

för folkhälsa och sjukvård. 

Interpellation 5 är ställd till regionstyrelsens ordförande. 

Samtliga interpellationer kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde. 

§31  Fråga 
Regionfullmäktige medger att följande fråga får framställas 

bilaga 3: 

 Anders Gustafsson (SD) – Linje 24 till Stigamo. 

 

Frågan är ställd till ordföranden i nämnden för trafik, infrastruktur 

och miljö och kommer att besvaras vid dagens sammanträde. 

§32  Revisionsberättelse för år 2017 - Ansvarsfrihet 
Diarienummer: RJL 2018/944 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

1. Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.  

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Malin Wengholm, Maria Frisk, Carina Ödebrink, Rune 

Backlund, Malin Olsson, Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Samuel Godrén, Rachel De Basso, Anna-

Karin Yngvesson, Jimmy Ekström, Sibylla Jämting, Jonas 

Nilsson, Mikael Ekvall, Ann-Kristine Göransson, Mattias 

Ingeson, Britt Johansson, Helena Stålhammar, Anders 

Gustafsson, Eva Eliasson, Hans Rocén, Annica Nordqvist, 

Mari Lindahl och Eva Nilsson.   
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2. Patientnämnden och dess enskilda ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Ragnwald Ahlnér, Kjell Ekelund, Irada Söderberg, Kerstin 

Klasson och Evaggelos Tottas.  

 

3. Parlamentariska nämnden och dess enskilda ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i belutet: 

Lennart Bogren, Desirée Törnqvist, Samuel Godrén,  

Per Hansson, Marianne Andersson, Ann-Kristine 

Göransson, Jimmy Ekström, Kajsa Carlsson och Anne 

Karlsson.  

 

4. Nämnden för folkhälsa och sjukvård och dess enskilda 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Maria Frisk, Helena Stålhammar, Marcus Eskdahl, Mona 

Forsberg, Lis Melin, Per Svenberg, Anne Karlsson, 

Desirée Törnqvist, Eva Eliasson, Marianne Andersson, 

Jimmy Ekström, Sibylla Jämting, Elisabeth Töre,  

Emilie Walfridsson, Britt Johansson, Lars-Uno Olausson, 

Bengt-Ove Eriksson, Kajsa Carlsson, Birgit Andersson, 

Rachel De Basso, Evaggelos Tottas, Eva Nilsson, Nils-

Erik Emme och Malin Wengholm. 

 

5. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Malin Olsson, Torbjörn Eriksson, Per Eriksson, Carina 

Bardh, Martina Jansson, Anders Gustafsson, Anders 

Berglund, Gun Lusth, Mari Lindahl, Lennart Karlsson, 

Annki Stark, Nils-Erik Emme, Raymond Pettersson, 

Morgan Malmborg, Henrik Tvarnö, Kjell Ekelund och 

Eva Nilsson.  

 

6. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och dess 

enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Rune Backlund, Per Hansson, Jeanette Söderström, Bengt 

Petersson, Berry Lilja, Eva Nilsson, Anders Gustafsson, 
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Niclas Palmgren, Simon Johansson, Pernilla Mårtensson, 

Mauno Virta, Arne Ekegren, Lars-Åke Magnusson, Per 

Svenhall och Peter Holkko.  

 

7. Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen och 

dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet:  

Följande ledamöter deltar ej i beslutet:  

Malin Wengholm, Maria Frisk, Marcus Eskdahl,  

Helena Stålhammar, Jimmy Ekström och Mona Forsberg.  

 

Sammanfattning  

Revisorerna lägger fram revisionsberättelse för år 2017.  

 

Beslutsunderlag  

 Revisionsberättelse för år 2017 inklusive bilagor  

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi 

§33  Årsredovisning 2017 
Diarienummer: RJL 2017/117  

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner föreliggande årsredovisning för 2017. 

 Tillför årets resultat 366 miljoner kronor till det egna 

kapitalet. 

 

Sammanfattning  
Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats. I 

årsredovisningen redovisas hur de av fullmäktige uppsatta målen 

för ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet liksom 

finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är bedömningen 

att verksamheten under 2017 i Region Jönköpings län 

kännetecknas av god hushållning. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13, inklusive 

nämnd FS, TIM 2018-03-20, ANA 2018-03-21 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 

 Årsredovisning 2017 med bilagor 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm (M), Carina Ödebrink (S), Maria Frisk (KD), 

Rune Backlund (C), Jimmy Ekström (L), Samuel Godrén (SD), 

Mikael Ekvall (V) med flera yrkar bifall till regionstyrelsens 

förslag till beslut. 

 

Ärendet inleds med gruppledaranföranden.  

Sammanträdet ajourneras kl. 12:35 för lunch och ärendet 

återupptas kl. 13:30. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret - Regiondirektör, ekonomi 

§34  Interpellationer och fråga 
Interpellationer och fråga besvaras. 

§35  Fördelning av riktade statsbidrag efter 
överenskommelse mellan SKL och staten 
Diarienummer: RJL 2017/83 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner förslag till hantering av riktade statsbidrag 

enligt föreliggande tjänsteskrivelse.  

 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige gav 2017-12-05 regionstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med förslag till fördelning av de återstående riktade 

statsbidragen. En stor del av uppdragen/åtgärderna som ska 

genomföras med finansiering från statsbidrag finns beskrivna i 

beslutad budget med verksamhetsplan för 2018. Utöver detta 

formas uppdrag utifrån de överenskommelser som tecknas mellan 

SKL och staten och som reglerar vad landsting/regioner ska göra 

för att erhålla statsbidragen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-04 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting (MP) vill till protokollet lämna följande 

protokollsanteckning, vilket godkänns av ordföranden. 

”Miljöpartiet vill särskilt betona att vid fördelning av riktade 

statsbidrag som inte redan fördelats i budget bör särskilt följande 

beaktas: 

- behovet av förstärkta resurser till primärvården 

- behoven av åtgärder som ökar attraktiviteten och förbättrar 

villkoren för vårdpersonal som arbetar obekväm arbetstid, dvs 

kvällar, helger och nätter”. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

§36  Motion - Är den läkartiden som erbjuds 
patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig 
Diarienummer: RJL 2017/1419 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad. 

 

Reservationer  

Mikael Ekvall (V) Sibylla Jämting (MP) och Marcus Eskdahl (S), 

reserverar sig till förmån för gemensamt yrkande. 

 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen, Är den läkartid 

som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig? 

 Att en utredning görs med syfte att ta reda på om våra 

patienter på äldreboenden får den läkartid som de faktiskt 

är i behov av. 

 Att utefter utredningens resultat anpassa läkartiden som 

kommer patienterna på äldreboenden till del så att den står 

i enighet med det faktiska behovet. 
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Motionen har behandlats i nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

Vid nämndens sammanträde beslutades om återremiss för 

komplettering. Efter att en komplettering är gjord har presidiet 

tagit fram ett förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag nämnden för folkhälsa och sjukvård 

2018-02-28 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-30 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-11-21 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion 2017-05-08 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall (V), Sibylla Jämting (MP) och Marcus Eskdahl (S) 

yrkar bifall till motionen. 

Helena Stålhammar (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 

om att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

propositionsordning: 

 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 39 ledamöter. 

NEJ för bifall till Mikael Ekvalls förslag röstar 36 ledamöter. 

6 ledamöter är frånvarande. 

 

Bilaga 4: Voteringslista nr 1. 
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Regionfullmäktige beslutar således att motionen är besvarad. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli 

§37  Motion - Hund i Regionens tjänst 
Diarienummer: RJL 2017/1341 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Bifaller motionen. 

Sammanfattning  

Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson, Sibylla 

Jämting, Miljöpartiet de gröna föreslår i motionen - Hund i 

Regionens tjänst att: 

 Region Jönköpings län öppnar för möjligheten att 

vård/terapihundar också ska finnas inom vården i vår 

region.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17 

 Protokollsutdrag nämnden 2017-12-12 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Motion daterad 2017-05-02 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Annica Nordqvist (MP) och Mikael Ekvall (V) yrkar bifall till 

motionen.  

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli 
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§38  Överenskommelse kring biogas i Jönköpings 
län 
Diarienummer: RJL 2018/218 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner överenskommelse kring biogas i Jönköpings 

län. 

 Godkänner att eventuella synpunkter från kommunerna 

som framförs i samband med beslutet om 

överenskommelse hanteras i Kommunalt forum. 

 

Reservationer  

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanfattning  

Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och 

användning i länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring 

biogas i Jönköpings län. Utifrån detta beslut har en utredning 

gjorts som innehåller olika alternativ till framtida lösningar. Nu 

föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i 

Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av 

produktion och användande av biogas. Ärendet har behandlats i 

nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag från nämnden TIM 2018-02-27 

 Protokollsutdrag från TIM presidium 2018-02-13 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24 

 Missiv - Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 

2018-01-23 

 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-01-

08 

 Samverkan för biogas i Jönköpings län 

 Hantering av biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1 

 Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4  

 Samråd om biogasutredningen, sammanställning, Bilaga 5 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting (MP), Rune Backlund (C), Niclas Palmgren (M), 

och Eva Nilsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

 

Anders Gustafsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag och 

vill till protokollet lämna följande protokollsanteckning vilket 

godkänns av ordföranden: ”Sverigedemokraterna anser att de 

åtaganden som Regionen förbinder sig till är för låsta kring 

biogas. Sverigedemokraterna skulle hellre velat ha en inriktning 

mot elhybrider samt miljödiesel som fordonsdrivmedel”.  

 

Carina Ödebrink (S) yrkar bifall till föreliggande förslag och 

yrkar avslag till Sverigedemokraternas förslag. 

Samtidigt lämnas följande tilläggsyrkande om att ”de eventuella 

synpunkter från kommunerna som framförs i samband med 

beslutet om överenskommelse får hanteras i Kommunalt forum”. 

 

Rune Backlund (C) yrkar bifall till Carina Ödebrinks 

tilläggsyrkande.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande 

förslag med tillägg av Carina Ödebrinks tilläggsyrkande, samt att 

Anders Gustafssons yrkande avslås. 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga kommuner i Jönköpings län 

Region Jönköpings län 

§39  Granskning av regionens arbete med att 
utnyttja möjligheterna inom området Rätt 
använd kompetens - RAK 
Diarienummer: RJL 2017/2584 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anmäler regionstyrelsens svar till regionrevisionen enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse.  
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Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 

arbete med att utnyttja möjligheterna inom området rätt använd 

kompetens – RAK. Regionstyrelsen återremitterade ärendet  

2018-01-30 för ny beredning av yttrandet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-02-20 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-01-30 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

 Granskningsrapport  

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

§40  Granskning av investeringar 
Diarienummer: RJL 2017/3574 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anmäler regionstyrelsens svar till regionrevisionen enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse.  

 

Sammanfattning  
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 

investeringsprocessen. I granskningen lyfter revisionen fram de 

förändringar av processen som redan genomförts och kommer att 

genomföras inom ramen för redan pågående utvecklingsarbete. 

Utöver det lyfter revisionen fram några områden som bör ses över 

i det fortsatta arbetet med investeringsprocessen. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-27 

 Protokoll från arbetsutskottet 2018-03-13 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28 

 Missiv och revisionsrapport från regionrevisionen daterat 

2017-12-12 
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Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

§41  Granskning av regionens arbete med 
chefsförsörjning 
Diarienummer: RJL 2018/239 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Anmäler regionstyrelsens svar till regionrevisionen enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning  

Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 

arbete med chefsförsörjning. Revisorernas sammanfattande 

bedömning är att Region Jönköpings län arbetar aktivt med 

många delar i chefsförsörjningsprocessen samt lämnar några 

rekommendationer. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar 

på revisionens rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-03-13 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02 

 Missiv och granskningsrapport daterat 2018-01-22 

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen 

§42  Fördelning av inkomna granskningar 
Ordföranden redovisar inkomna granskningar och fördelar dessa 

enligt följande: 

 RJL 2018/602 Granskning av e-hälsa - del 1 

invånartjänster, till regionstyrelsen och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård. 

 RJL 2018/603 Granskning av regionens arbete med att 

förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till 

öppenvård och primärvård, till regionstyrelsen och 

nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 RJL 2018/604 Uppföljning av granskningar genomförda 

2013 och 2015, till regionstyrelsen. 



 

PROTOKOLL 13(14) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 24-46 

Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00 

 

 

 Sign 

 

 RJL 2018/935 Granskning av IT- säkerhet i Region 

Jönköpings län, till regionstyrelsen. 

 RJL 2018/936 Granskning av årsredovisning 2017, till 

regionstyrelsen. 

 RJL 2018/938 Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster, 

till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 

sjukvård. 

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

handläggning/åtgärd: 

 RJL 2018/514 Motion - Tänderna tillhör kroppen. 

 RJL 2018/922 Motion - Inrätta en gemensam digital 

vårdtjänst inom primärvården. 

§44  Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§45  Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 5 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§46  Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl.20.00.  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Raymond Pettersson (C)  

§§ 24-36 

Per Eriksson (C)      Samuel Godrén (SD)    

§§ 37-46                   §§ 24-46  
 

 

Protokollet är justerat 2018 -04-24 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Strand 

 


