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PROTOKOLL 1(12) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 1-23 

Tid: 2015-01-27, kl 09:00-16:20 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Se § 4 
 

§1  Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar med ett hälsningstal 

regionfullmäktiges sammanträde för öppnat. 

§2  Bästa sjukhus 2014 
Regionfullmäktiges ordförande samt regionsstyrelsens ordförande 

överlämnar blommor till sjukvårdsdirektör Ann-Marie Schaffrath,  

Länssjukhuset Ryhov, för utmärkelsen Bästa sjukhus 2014. 

§3  Vårdbarometern – information 
Information av regiondirektör Agneta Jansmyr om Regionens resultat. 

§4  Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§5  Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Lennart Bogren, C och Anita Winberg, SD med  

Helena Stålhammar, C och Samuel Godrén, SD som ersättare.  

§6  Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 10 februari, kl 15:30 i Regionens hus.  

§7  Interpellationer  
Regionfullmäktige medger  

 

att följande interpellationer får framställas, se bilaga 2: 

 

1. Samuel Godrén, SD – Rutiner för fallskärmar och vidlyftiga 

anställningsavtal  

2. Mona Forsberg, S – Översyn inom habiliteringen 

3. Rachel de Basso, S – Arbetsmiljösituationen på Länssjukhuset 

Ryhov 

 

Interpellationerna är ställda till regionstyrelsens ordförande och vice 

ordförande och kommer att besvaras under sammanträdet. 
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§8  Fråga 
Regionfullmäktige medger  

 

att följande fråga får framställas, se bilaga 3:  

 

1. Samuel Godrén, SD - Behövs mer resurser från 

migrationsverket 

 

Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande och kommer att 

besvaras under sammanträdet. 

§9  

Dnr 

LJ2014

/1066 

Motion: Utred förutsättningarna för att ta över 
Krösatågsverksamheten i egen regi 
I en motion till fullmäktige föreslår Håkan Sandgren, 

Socialdemokraterna  

 

att en utredning om förutsättningarna för att ta över 

Krösatågsverksamheten i egen regi görs.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgett yttrande. 

Regionstyrelsen behandlade ärendet 2015-01-20 och föreslår att 

motionen avslås.   

 

Vid ärendets behandling yrkar Håkan Sandgren, Elin Rydberg och 

Erik Hugander med flera bifall till motionen.  

 

Per Hansson och Rune Backlund yrkar avslag på motionen.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där regionstyrelsens förslag (JA) ställs mot  

Håkan Sandgrens yrkande (NEJ).  

 

För bifall till regionstyrelsens förslag röstar 44 ledamöter. 

För bifall till Håkan Sandgrens yrkande röstar 36 ledamöter. 

Frånvarande är 1 ledamot.  

Bilaga 4, voteringslista 1.  
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Regionfullmäktige avslår således Håkan Sandgrens yrkande  

och beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Socialdemokraterna med instämmande av Miljöpartiet.  

 

Utdrag: Regional utveckling  

§10  

Dnr 

LJ2014

/925 

Motion: Förbättrat kommunikationsstöd i 
förlossningsvården 
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall 

och Inga Jonasson, Vänsterpartiet fullmäktige besluta  

 

att medarbetarna inom förlossningsvården får ta del av Binders med 

fleras forskning om orsakerna till skillnader i upplevelser kring 

förlossningar,  

 

att Landstinget erbjuder doulor som stöd i mödravård, 

förlossningsvård och spädbarnsvård,  

 

att Landstinget tar fram ett program för att erbjuda kvinnor med 

utländsk bakgrund en god förståelse för den svenska förlossnings- och 

mödravården,  

 

att Landstinget utbildar flerspråkiga doulor.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgett yttrande. 

Regionstyrelsen behandlade ärendet 2015-01-20 och föreslår att 

motionen avslås.   

 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall på återremiss med 

hänvisning till att en kompletterande utredning av ärendet genomförs.   

I yrkandet instämmer Erik Hugander.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Helena Stålhammar, Lena Skaring 

Thorsén och Carina Ödebrink bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Beslut  

På ordförandens fråga beslutar regionfullmäktige att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde.  
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Votering begärs.  

JA röstar ledamöter för att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

NEJ röstar ledamöter för att ärendet återremitteras.  

 

JA röstar 73 ledamöter. 

NEJ röstar 6 ledamöter.  

Frånvarande är 2 ledamöter.  

 

Regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde och fullmäktige beslutar således i enlighet med 

regionstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås. 

Bilaga 5, voteringslista 2.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§11  

Dnr 

LJ2014

/920 

Motion: Afasihus i Jönköpings län  
I en motion till fullmäktige föreslår Kjell Ekelund,  

Mona-Lisa Hagström Svensson och Desirée Törnqvist, samtliga 

Socialdemokraterna att regionfullmäktige beslutar 

 

att utreda förutsättningarna för att tillsammans med kommunerna 

skapa mötesplatser för social gemenskap, språk- och 

kommunikationsträning för de personer och närstående som har dessa 

behov.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande. 

Regionstyrelsen behandlade ärendet 2015-01-20 och föreslår att 

motionen bifalles.   

 

Vid ärendets behandling yrkar Kjell Ekelund, Desirée Törnqvist, Per 

Svenhall, Maria Frisk och Mikael Ekvall bifall till regionstyrelsens 

förslag. 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag  

 

att bifalla motionen.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  



 

PROTOKOLL 5(12) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 1-23 

Tid: 2015-01-27, kl 09:00-16:20 

 

 

 Sign 

 

§12  

Dnr 

LJ2014

/728 

Motion: Om att stödja och stimulera lokala 
kulturting i Jönköpings län  
I en motion till fullmäktige föreslår Eva Eliasson och Annika 

Hansson, Socialdemokraterna  

 

att Landstinget tar initiativ till att stimulera utvecklingen av lokala 

kulturting i länet, i samråd med länets kommuner.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgett yttrande. 

Regionstyrelsen behandlade ärendet 2015-01-20 och föreslår att 

motionen bifalles.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Eva Eliasson, Annika Hansson och Per 

Hansson bifall till regionstyrelsens förslag  

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag 

 

att bifalla motionen.  

 

Utdrag: Regional utveckling 

§13  

Dnr 

LJ2014

/601 

Motion: Rätt till behandling för människor som 
drabbats av traumatiska händelser  
I en motion till fullmäktige föreslår Mikael Ekvall, Per-Olof Bladh 

och Inga Jonasson, Vänsterpartiet, fullmäktige besluta  

 

att någon form av specialistteam/enhet avseende PTSD/kris- och 

traumabehandling inrättas snarast i Landstinget i Jönköpings län.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har avgett yttrande. 

Regionsstyrelsen behandlade ärendet 2015-01-20 och föreslår att 

motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall bifall till motionen.  

 

Britt Johansson och Bo Kärreskog yrkar bifall till regionstyrelsens 

förslag. 
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Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård 

§14  

Dnr 

LJ2014

/547 

Motion: Äldre med psykisk ohälsa – satsningar 
behövs för att ge en rättvis vård 
I en motion till fullmäktige föreslår Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall 

och Inga Jonasson, Vänsterpartiet 

 

att enheter för äldrepsykiatri med särskild äldrepsykiatrisk kompetens 

tillskapas i länet,  

 

att dessa enheter har tillgång till slutenvårdsplatser,  

 

att kompetensutvecklingsåtgärder genomförs om äldres psykiska hälsa 

med särskilt fokus på medarbetare i primärvården. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgett yttrande. 

Regionstyrelsen behandlade ärendet 2015-01-20 och föreslår att 

motionen är besvarad.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall bifall till motionen.  

 

Maria Frisk yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där regionstyrelsens förslag (JA) ställs mot  

Mikael Ekvalls yrkande (NEJ).  

 

För bifall till regionstyrelsens förslag röstar 74 ledamöter. 

För bifall till Mikael Ekvalls yrkande röstar 4 ledamöter.  

Avstår gör 1 ledamot. Frånvarande är 2 ledamöter.  

Bilaga 6, voteringslista 3.  
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Regionfullmäktige avslår således Mikael Ekvalls yrkande  

och beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§15  

Dnr 

LJ2014

/408 

Motion: Självtest vid behandling med 
blodförtunnande läkemedel 
I en till fullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta 

 

att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheterna till ökad 

självtestning och egenvård vid behandling med blodförtunnande 

läkemedel för utvalda patienter,  

 

att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för införande av 

en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för 

dessa patienter.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-12-16 och föreslår att 

motionen avslås. 

 

Vid ärendets behandling yrkar Mikael Ekvall bifall till motionen med 

instämmande av Marcus Eskdahl med flera.  

 

Helena Stålhammar och Malin Olsson yrkar bifall till 

landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot  

Mikael Ekvalls yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag röstar 43 ledamöter. 

För bifall till Mikael Ekvalls yrkande röstar 36 ledamöter.  
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Frånvarande är 2 ledamöter.  

Bilaga 7, voteringslista 4.  

 

Regionfullmäktige avslår således Mikael Ekvalls yrkande  

och beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen är besvarad.  

 

Reservation Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård   

§16  

Dnr 

LJ2014

/540 

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till 
samvetsfrihet  
I en motion till fullmäktige föreslår Anna-Karin Yngvesson, Torbjörn 

Eriksson och Erik Lagärde, Kristdemokraterna  

 

att Landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt om 

samvetsfrihet som ger personal möjlighet att inte tvingas delta i viss 

verksamhet som strider mot etiska och religiösa övertygelser där så är 

praktiskt möjligt på arbetsplatsen. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande. 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-12-16 och föreslår att 

motionen avslås.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Anna-Karin Yngvesson, Torbjörn 

Eriksson, Anne Karlsson och Samuel Godrén bifall till motionen. 

 

Carina Ödebrink, Malin Wengholm och Lena Skaring Thorsén med 

flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.  

 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot  

Anna-Karin Yngvessons med fleras yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag röstar 63 ledamöter. 

För bifall till Anna-Karin Yngvessons yrkande röstar 16 ledamöter.  
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Avstår gör 1 ledamot. Frånvarande är 1 ledamot.  

Bilaga 8, voteringslista 5. 

 

Regionfullmäktige avslår således Anna-Karin Yngvessons yrkande  

och beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag  

 

att motionen avslås.  

 

Reservation Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård 

§17  

Dnr 

LJ2013

/919 

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom 
hjälpmedelscentralens ansvarsområde – 
återremiss 
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 

återremitterades ovanstående regelverk med hänvisning till att 

Länsrådet för funktionsnedsättningar skulle ges möjlighet att yttra sig 

över förslaget. Länsrådet har nu inkommit med yttrande och ställer sig 

bakom förslaget till översyn.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Marianne Andersson, Håkan Jansson 

och Marcus Eskdahl bifall till förslaget.  

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 

att samma regler ska gälla oavsett boendeform, vilket innebär att den 

enskilde har ansvar för egenansvarsartiklarna. I de fall kommunerna 

vill tillhandhålla dessa produkter på det särskilda boendet kan detta 

ingå i boendets grundutrustning, 

 

att hjälpmedelscentralen ej ska sälja egensansvarprodukter till 

privatpersoner. Undantag är kryckkäppar och vissa tillbehör till 

förskrivna hjälpmedel för att garantera säker produkt samt produkter 

som används i preventivt syfte, exempelvis för att förhindra fall eller 

för att möjliggöra hemgång från sjukhus och fortsatt behandling, 

 

att vissa konsumentprodukter ska kunna förskrivas som hjälpmedel. 

Styrgruppen för hjälpmedelscentralen beslutar vilka produkter som 

kan vara aktuella och för vilken tidsperiod, 
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att hjälpmedel till barn och unga som möjliggör 

deltagande/delaktighet i lek och fritid ska kunna förskrivas som 

hjälpmedel för barn upp till 20 år. Avser ej hjälpmedel för speciella, 

fritt valda fritidsaktiviteter, t ex ridning, basket m m, 

 

att bilanpassning ska erbjudas till personer som inte omfattas av det 

statliga bilstödet, max 3/4 basbelopp och får ej överstiga 50 procent av 

bilens värde, 

 

att fritt val av hjälpmedel med ägandemodell införs för peruker, 

aktivrullstol, trehjulig cykel, vissa barnhjälpmedel samt 

konsumentprodukter. Hjälpmedelscentralen får även i uppdrag att ta 

fram förslag på hur förändringar i hälso- och sjukvårdslagen avseende 

hjälpmedel ska införas samt beräkna kostnader av detta, 

 

att en tjänstemannagrupp bildas som svarar för samordning av de 

hjälpmedelsområden som ingår i ”Hjälpmedel i Jönköpings län”- 

handboken samt 

 

att löpande förvaltning, publicering och tolkning av regelverket ska 

ingå i hjälpmedelscentralens verksamhet. 

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

§18  

Dnr 

LJ2014

/1742 

Borgen för lån 
Region Jönköpings län föreslås gå i borgen för lån med anledning av 

etablering av flygförbindelse mot Frankfurt från Jönköpings flygplats.  

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-12-16 och föreslår 

regionfullmäktige besluta  

 

att för Handelskammarens dotterbolags krediter avseende etablering 

av internationell flygtrafik lämna borgen uppgående till maximalt 1,5 

miljoner EUR under förutsättning att avtal med operatören tecknas.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Niclas Palmgren, Rune Backlund, 

Carina Ödebrink med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

 

Annica Nordqvist och Mikael Ekvall yrkar avslag på 

landstingsstyrelsens förslag.  
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Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 

att regionfullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs där landstingsstyrelsens förslag (JA) ställs mot  

Annica Nordqvist och Mikael Ekvalls yrkande (NEJ).  

 

För bifall till landstingsstyrelsens förslag röstar 72 ledamöter. 

För bifall till Annica Nordqvist och Mikael Ekvalls yrkande  

röstar 8 ledamöter. Frånvarande är 1 ledamot.  

Bilaga 9, voteringslista 6.  

 

Regionfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens 

förslag. 

 

att för Handelskammarens dotterbolags krediter avseende etablering 

av internationell flygtrafik lämna borgen uppgående till maximalt 1,5 

miljoner EUR under förutsättning att avtal med operatören tecknas.  

 

Reservation Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

 

Utdrag: Ekonomiavdelningen  

§19  Svar på interpellationer och fråga  
Vid sammanträdet besvaras interpellationer och fråga.  

§20  Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§21  Valärenden  
Föreligger förslag från valberedningen, bilaga 10.  

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Utdrag: Berörda 

§22  Information medarbetarperspektiv 
Vid sammanträdet redovisar personaldirektör Anders Liif 

medarbetarperspektivet.  
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§23  Avslutning  
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 16:20.    

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande  

Ordd 

Lennart Bogren (C) Anita Winberg (SD) 

 
 

Protokollet är justerat 2015-02-10  och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist  

 

 


