
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(15) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§1-23 

Tid: 2019-02-05, kl 09:00-17:50 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum 

Närvarande: Se §2 

  

§1 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

 

I samband med öppnandet uppmärksammar och överlämnar 

regionfullmäktige blommor till regionens sjukhus för 

topplaceringar i samband med att ”Bästa sjukhus” utsetts av 

Dagens Medicin.  

§2 Upprop  
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1.  

§3 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Mikael Ekvall, V och Sibylla Jämting, MP med 

Kristina Nero, V och Monica Persson, MP som ersättare.   

§4 

 

Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av protokollet sker den  

19 februari kl 15:30 i Regionens hus.  

§5 Interpellationer  
Diarienummer: RJL 2019/199 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas, bilaga 2: 

 

1. Mikael Ekvall, V – Parkeringsavgifter för personalen vid 

Länssjukhuset Ryhov är ingen lösning. 

2. Mikael Ekvall, V – Högkostnadsskyddet – blir det 

någonsin smidigare? 

3. Mikael Ekvall, V – Vad hände med konstmotionen?  

4. Samuel Godrén, SD – Ordna tillräckligt med 

parkeringsplatser vid Ryhov och slopa P-avgiften.  

5. Malin Wengholm, M – Hur säkerställs att de åtgärder 

referensgruppen för BOS har kommit fram till blir 

åtgärdade innan införandet faktiskt blir av?  
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Interpellationerna 1, 4 och 5 är ställda till regionstyrelsens 

ordförande.  

Interpellation 2 är ställd till ordföranden i nämnd för folkhälsa och 

sjukvård.  

Interpellation 3 är ställd till ordföranden i nämnd för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.  

 

Interpellationerna kommer att besvaras vid dagens sammanträde 

där fullmäktige medger gemensam debatt av interpellation 1 och 4.  

§6 Kungörelse om sammanträden för Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/2999 

 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Godkänner föreliggande förslag till annonsering av 

kungörelse.  

 

Sammanfattning 

Kungörelsen inför regionfullmäktiges sammanträden tillkännages 

idag på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla samt är även 

i sin helhet införd i Hallpressens tidningar samt i NU-tidningarna.  

Region Jönköpings län är numera enbart skyldiga att annonsera 

sina sammanträden via den digitala anslagstavlan, men för att alla 

ska kunna ta del av vilka ärenden som finns på regionfullmäktiges 

agenda föreslås följande:  

 

 Mindre annons som hänvisar till Regionens webb-sida 

samt kontaktuppgifter om man önskar ta del av kungörelse 

och handlingar i annat format.  

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse daterad 2019-01-25 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-12-04 

 Protokollsutdrag regionfullmäktiges presidium 2018-11-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-14 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli, kommunikation  

§7 Motion om kollektivavtal vid upphandling  
Diarienummer: RJL 2017/997 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad.  

Reservationer 

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

Sammanfattning  

Maria Hörnsten, Socialdemokraterna föreslår i motionen att:  

 Krav om kollektivavtal införs i upphandlingspolicy 

 Att detta också tydligt kommuniceras till helägda och 

delägda bolag via ägardirektiv och önskemål från regionen 

som delägare.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-12-18 

 Skrivelse 2018-11-15 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-11-13 

 Underlag för besvarande av motion 2018-11-05 

 Motion från Maria Hörnsten 2017-03-28 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Per Svenberg, S yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 

instämmande av Olle Moln Teike, SD och Jimmy Ekström, L. 

 

Mikael Ekvall, V yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag.  
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Beslutet skickas till  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Regionledningskontoret – regional utveckling  

§8 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla! 
Diarienummer: RJL 2017/1342 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionens första att-sats är besvarad. 

Motionens andra att-sats avslås. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Sverigedemokraterna samt  

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  

 

Sammanfattning  
Annica Nordqvist, Erik Hugander, Kajsa Carlsson och Sibylla 

Jämting, alla MP, föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira 

för alla! 

 

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik 

och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda 

subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 

skolklasser från hela länet. 

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 

kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor. 

 

Motionen har remitterats till nämnd för trafik, infrastruktur och 

miljö, samt till PKS, Primärkommunalt samverkansorgan för att 

inhämta synpunkter. 

 

Regionstyrelsen har återremitterat motionen till nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet för besvarande av 

motionens att-satser.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2018-12-18 

 Protokollsutdrag från nämnden ANA 2018-11-21 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-09 
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 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2018-10-23 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-10-09 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2018-06-20 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13 

 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan 

2018-03-08 

 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2018-02-27 

 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2018-02-13 

 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2018-01-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10 

 Faktaunderlag 2017-11-22 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13 

 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Sibylla Jämting, MP, Mari Lindahl, L, Monica Samuelsson, KD, 

Rune Backlund, C, Helen Skogelin Thorvaldsson med flera yrkar 

bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Dan Sylvebo och Carl-Johan Lundberg, båda M, yrkar avslag till 

motionen i sin helhet. I ovanstående yrkande instämmer Samuel 

Godrén, SD.  

Mikael Ekvall, V yrkar bifall till den första att-satsen och yrkar 

avslag på den andra att-satsen.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ajournerar sammanträdet 5 minuter.  

 

Ordföranden redovisar samtliga yrkanden i ärendet och finner efter 

fråga och acklamation att regionfullmäktige bifaller 

regionstyrelsens förslag.  
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Beslutet skickas till  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

Regionledningskontoret – regional utveckling  

§9 Motion – Stoppa bidragen till Pride 
Diarienummer: RJL 2018/1992 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen avslås. 

 

Sammanfattning  
Morgan Malmborg och Per Svenhall, båda -, föreslår i motionen: 

Stoppa bidragen till Pride – att alla bidrag stoppas.  

Motion har behandlats av regionstyrelsen, som föreslår att den 

avslås.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-12-18 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10 

 Skrivelse 2018-11-27 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall, V yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I detta 

yrkande instämmer Jimmy Ekström, L samt Linda Gerdin, BA.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

Regionledningskontoret – regional utveckling, folkhälsa sjukvård 
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§11 Byggnation av bussdepå i RJL Älghunden 4 AB 
Diarienummer: RJL 2018/2932 

 

Beslut 

Regionfullmäktige 

 Godkänner finansiering av byggnation av bussdepå i RJL 

Älghunden 4 AB att ske genom aktieägartillskott om 

maximalt 232,7 miljoner kronor.  

 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län förvärvade 2017 bolaget RJL Älghunden 4 

AB i syfte att på bolagets fastighet bygga en ny bussdepå.  

 

Finansiering av byggnation sker genom aktieägartillskott inom 

budgetramen för investeringsutgifter 2019.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-12-18 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10 

 Tjänsteskrivelse 2018-11-26 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rune Backlund, C yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – ekonomi  

§12 Uppdrag att avropa regionaltågsfordon samt 
borgensåtagande 
Diarienummer: RJL 2017/3309 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

1. Ger AB Transitio i uppdrag att avropa regionaltågsfordon 

med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk 

utrustning samt upphandla finansiering för detta. 
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2. Ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för 

upphandlad finansiering upp till 990 miljoner kronor 

avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och 

strategisk utrustning 

3. Ge regionstyrelsen i uppdrag att ingå uppdragsavtal med 

AB Transitio för avrop och anskaffning av 

regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk 

utrustning 

4. Ge regionstyrelsen i uppdrag att ingå hyresavtal med AB 

Transitio för anskaffade regionaltågsfordon. 

 

Sammanfattning  

Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region 

Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en 

principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för 

Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB Transitio 

ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om 

borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2019-01-29 

 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04 

 Avtal om avrop/anskaffning och finansiering av 

spårfordon, högvärdeskomponenter samt strategisk 

utrustning för TAKK-projektet. 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Marcus Eskdahl, S yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

I yrkandet instämmer Eva Nilsson, M.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnd för trafik, miljö och infrastruktur 

Regionledningskontoret – ekonomi, regional utveckling  
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§13 Regionsamverkan Sydsverige – Stadgar och 
handlingsplan samt budget 2019 
Diarienummer: RJL 2018/3183 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Godkänner stadgar och handlingsplan 2019 med utblick 

2020 och 2021 i Regionsamverkan Sydsverige.  

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod föreligger stadgar och handlingsplan för 

2019 med utblick 2020 och 2021, vilka antagits av 

representantskapet i Regionsamverkan Sydsverige 2018-10-19. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-12-18 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-12-10 

 Tjänsteskrivelse 2018-12-03 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Regionsamverkan Sydsverige 

Regionledningskontoret – regiondirektör, regional utveckling, 

kansli  

§14  Nya mål och mätetal för 2019 inom Program för 
hållbar utveckling 
Diarienummer: RJL 2018/2604 

 

Beslut  

Regionfullmäktige 

 Fastställer nya mål och mätetal för 2019 inom program för 

hållbar utveckling. 

 Beslutar att också följa upp antalet flygresor och redovisa 

det under 2019. 
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Reservation 

Samtliga ledamöter i Moderaterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 
 

Sammanfattning  
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett 

av inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska 

minska med 35 procent under programperioden. Förslag på mål 

och mätetal som stödjer denna inriktning har nu tagits fram för 

2019-2020. 
 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-12-18 

 Protokollsutdrag nämnden TIM 2018-11-20 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-11-08 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22 

 Program för hållbar utveckling 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Thomas Bäuml yrkar på följande tillägg: Att i arbetet med att nå 

klimatmålet om minskning med 35 % klimatpåverkan från 

tjänsteresor ska användning av grönt flyg som innebär biobränsle 

istället för konventionellt flygbränsle, kunna tillgodoräknas. 
 

I ovanstående yrkande instämmer Jan-Olof Svedberg, SD. 
 

Arnold Carlzon, KD yrkar bifall till regionstyrelsens förslag  

med instämmande av Simon Johansson och Marcus Eskdahl, båda 

S, som även yrkar avslag på Thomas Bäumls tilläggsyrkande.   
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 

 

På ordförandes fråga avslår regionfullmäktige Thomas Bäumls 

tilläggsyrkande.  

Omröstning begärs med följande utfall: 

JA för avslag till tilläggsyrkande röstar 55 ledamöter  

NEJ för bifall till tilläggsyrkande röstar 23 ledamöter 

Två ledamöter avstår 

En ledamot är frånvarande 

Bilaga 3: Voteringslista 1 
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Beslutet skickas till  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Regionledningskontoret – regiondirektör, ekonomi, regional 

utveckling, verksamhetsstöd och service/miljö  

§15 Interpellationer besvaras 
Interpellationer besvaras.  

§16 Sydtaxan, samverkansavtal gällande 
kollektivtrafiken i södra Sverige 
Diarienummer: RJL 2018/3339 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar 

 Teckna Sydtaxan 2.0, samverkansavtal gällande 

kollektivtrafiken i södra Sverige. 

Reservation  

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning  

Sedan 2008 har det funnits ett samarbete mellan Region Skåne, 

Region Blekinge, Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, 

Kalmar Länstrafik, Region Kronoberg och i viss mån Västtrafik 

AB som har medgett försäljning av länsöverskridande biljetter 

utifrån ett gemensamt regelverk avseende resevillkor och 

prissättning – Sydtaxan. 

 

Ärendet har behandlats i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2019-01-29 

 Protokollsutdrag från nämnd för trafik, infrastruktur och 

miljö 2019-01-22 

 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-08 

 Sydtaxan 2.0 inklusive bilagor 1-4 

 Bildspel Sydtaxa 2.0 för länsöverskridande resor i 

Sydlänen 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Jan-Olof Svedberg, SD yrkar på följande tillägg: Jönköpings 

Länstrafik följer arbetet med framtagande av nationellt 

biljettsystem för kollektivtrafiken.  

 

Marcus Eskdahl, S yrkar avslag på ovanstående yrkande från  

Jan-Olof Svedberg.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens 

förslag. 

 

På ordförandes fråga avslår regionfullmäktige Jan-Olof Svedbergs 

tilläggsyrkande.  

Omröstning begärs med följande utfall: 

JA för avslag till tilläggsyrkande röstar 67 ledamöter  

NEJ för bifall till tilläggsyrkande röstar 12 ledamöter 

Två ledamöter är frånvarande 

Bilaga 4: Voteringslista 2 

 

Beslutet skickas till  

Nämnd för trafik, infrastuktur och miljö  

Regionledningskontoret – regional utveckling 

§17 Överlämnande av granskningar  
 

Beslut 

Regionfullmäktige  

 Noterar och godkänner svar på granskningar som avgetts 

till regionrevisionen. 

 

Sammanfattning 

Regionrevisionens ordförande Göte Wahlström informerar om de 

granskningar som Region Jönköpings läns revisorer har 

genomfört. Följande granskningar och svar överlämnas till 

regionfullmäktige:   

 Granskning av processen för bidragsutbetalning -  

dnr: RJL 2018/1674 

 Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från 

slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård  

dnr: RJL 2018/603 
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 Granskning av e-hälsa, del 1 – dnr: RJL 2018/602 

 Granskning av e-hälsa, del 2 – dnr: RJL 2018/938 

 Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015 - 

dnr: RJL 2018/604 

 

Beslutsgång  

Ordföranden finner att regionfullmäktige noterar och godkänner 

svar på granskningar som avgetts till regionrevisionen. 

 

Beslutet skickas till  

Regionrevisionen  

Regionledningskontoret – regiondirektör och berörda enheter 

§18 Fördelning av inkomna granskningar  
Följande granskningar remitteras till regionstyrelsen för 

handläggning/åtgärd: 

 Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin -  

dnr: RJL 2018/3132 

 Granskning av cancervården – dnr: RJL 2018/3131 

 Granskning av riktade statsbidrag – dnr: RJL 2018/3297 

 

Beslutet skickas till 

 Regionledningskontoret – kansli  

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

handläggning/åtgärd:  

 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt 

sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250 

 

 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –  

dnr: RJL 2019/310 

 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och 

naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311 

 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och 

permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312 

 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar 

har haft – dnr: RJL 2019/314 

 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler 

människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315 
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 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention -  

dnr: RJL 2019/316  

§20 Anmälningsärenden  
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§21 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 5. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§22 Folkhälsopris 2018 
Vid dagens sammanträde tilldelas 2018 års folkhälsopris ”Alla-får-

plats-veckans” organisationsgrupp i Aneby med följande 

motivering: 

”Genom att minska avståndet mellan människor ger Alla får plats-

veckan stora vinster för den sociala hälsan. Här får nyinflyttade 

från olika delar av världen och genuina Anebybor förutsättningar 

att mötas och skapa nya kontakter som består. Allt byggt på alla 

människors lika värde”. 

§23 Avslutning  
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl 17:50.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 
 

Desiré Törnqvist, S 

Ordförande 

 Kristina Nero, V Sibylla Jämting, MP 
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Protokollet är justerat 2019-02-19 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Intygas  

 

Lena Strand 

 


