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PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 93-107 

Tid: 2015-09-29, kl 09:00-15:15 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum  

Närvarande: Se § 95 
 

§ 93 Utdelning av pris Hållbar utveckling  
Regionens pris för arbete med Hållbar utveckling 2015 delas ut till 

Väster vårdcentral i Värnamo som får priset bland annat för sina 

insatser att minska resandet. I samband med införandet 2010 av 

vårdval öppnade vårdcentralen filialmottagningar i Bredaryd och 

Forsheda, 21 respektive 14 kilometer från Värnamo. 

§ 94 Öppnande  
Regionfullmäktiges ordförande förklarar regionfullmäktiges 

sammanträde för öppnat kl 09:30. 

§ 95 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande 

ersättare finns redovisade i bilaga 1. 

§ 96 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses: 

Gun Lusth, M och Tobias Gyllensten, S med Eva Nilsson, M och 

Ann-Kristine Göransson, S som ersättare.  

§ 97 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges protokoll 

äger rum tisdagen den 13 oktober, kl 15:30 i Regionens hus.  

§ 98 

RJL2015

/99 

Interpellationer  
Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får framställas, 

se bilaga 2: 

 

1. Samuel Godrén, SD – Bönerummet på Länssjukhuset Ryhov 

2. Marita Klasson, SD – Kardiologerna i länet  

3. Carina Ödebrink, S - Inspektionen för vård och omsorgs 

granskning av sjukhuskliniker i länet 

4. Erik Hugander, MP - Har Regionen någon strategi mot 

terrorism? 

 

Ovanstående interpellationer är ställda till regionstyrelsens ordförande 

och till ordförande i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård och kommer 

att besvaras vid dagens sammanträde. 
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§ 99 

LJ2014/ 

1044 

Motion: Kompensera patienter som får ligga i 
korridoren  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 Att motionen avslås 

 

Reservation  

Samuel Godrén reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas 

yrkande.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att en inlagd 

patient som inte har tillgång till rum avsett att sova i inte ska behöva 

betala patientavgift för slutenvård. Inom Region Jönköpings län 

arbetar man offensivt för att undvika överbeläggningar och att 

patienter varaktigt placeras i korridorer är sällsynt.  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från ärendets behandling i regionstyrelsen 

2015-08-18  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-04 

 

Yrkanden/Förslag under sammanträdet 

Anne Karlsson och Per Svenhall båda SD yrkar på återremiss av 

motionen. Maria Frisk, KD, Marcus Eskdahl, S och Mikael Ekvall, V 

yrkar bifall till regionstyrelsen förslag. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar regionfullmäktige att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Votering begärs:  

JA röstar ledamöter för att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde. NEJ röstar ledamöter för att ärendet ska återremitteras.  

 

JA röstar 70 ledamöter. 

NEJ röstar 8 ledamöter.  

Frånvarande är 3 ledamöter.  

 

Regionfullmäktige beslutar därmed att ärendet ska avgöras vid dagens 
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sammanträde. Fullmäktige beslutar således i enlighet med 

regionstyrelsens förslag att motionen avslås. 

Bilaga 3, voteringslista 1.  

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Område folkhälsa sjukvård 

§ 100 

RJL2015

/1059 

Motion: Dags att kartlägga och utveckla  
Första linjen för barn och unga  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

 Att motionen är besvarad  

 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Region Jönköpings 

län kartlägger och utvärderar rådande Första Linjeverksamhet 

med fokus på barn och unga. Region Jönköpings län arbetar efter 

nationella mål för barn och ungas psykiska hälsa. Första 

linjeverksamheter har de senaste åren etablerats i norra och östra 

länsdelen och utvärdering har genomförts. För södra delen av 

länet planeras verksamhetsstart under 2016. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har behandlat motionen.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från ärendets behandling i regionstyrelsen 

2015-08-18  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-05 

 

Yrkanden/Förslag under sammanträdet 

Mikael Ekvall, V, Maria Frisk, KD med flera yrkar bifall till 

regionstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga beslutar Regionfullmäktige i enlighet med 

regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – Område folkhälsa sjukvård 



 

PROTOKOLL 4(7) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 93-107 

Tid: 2015-09-29, kl 09:00-15:15 

 

 

 Sign 

 

§ 101 

RJL2015

/1135 

Överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län om samarbete kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning  
Beslut 
Regionfullmäktige beslutar  

 Godkänna överenskommelsen i enlighet med Kommunalt 

forums rekommendation  

 Att en årlig redovisning av arbetet med handlingsplanen görs 

till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

Sammanfattning 
Kommunalt forum har godkänt en reviderad version av 

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region 

Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Ärendet har behandlats av nämnden för 

Folkhälsa och sjukvård. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-09-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-08  

 

Yrkanden/Förslag under sammanträdet 

Carina Ödebrink yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård  
Regionledningskontoret – Område folkhälsa sjukvård 

§ 102 

RJL2015

/1609 

Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, 
Eksjö kommun  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 Försälja del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun för 3,5 

miljoner kronor enligt föreliggande köpekontrakt 

 Att regionstyrelsens arbetsutskott framöver bör se över vilka 

vägledande principer som ska gälla vid försäljning och köp av 

mark 
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Sammanfattning  

Efter att Regionens verksamhet på Nannylundsområdet i Eksjö efter 

hand begränsats så föreligger inte längre behov av att äga hela 

området. Avtal har därför träffats med Eksjö kommun om försäljning 

av del av fastigheten Bykvarn 1:2. Avtalet gäller under förutsättning 

av regionfullmäktiges godkännande. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-09-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-28 

 

Yrkanden/Förslag vid sammanträdet  

Carina Ödebrink, S yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, samt att 

regionstyrelsens arbetsutskott framöver bör se över vilka vägledande 

principer som ska gälla vid försäljning och köp av mark. 

Maria Frisk, KD yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag, 

samt Carina Ödebrinks tilläggsyrkande.  

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – Område ekonomi 

Regionfastigheter  

§ 103 

RJL2015

/1669 

Nya lokaler för bröstmottagning, Länssjukhuset 
Ryhov 
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar  

 Godkänna en maximal investeringsutgift på 6,1 miljoner 

kronor för nya lokaler för bröstmottagning på Länssjukhuset 

Ryhov  

 

Sammanfattning  

Från och med slutet av oktober 2015 kommer bröstcancervården för 

hela regionen att förläggas till Länssjukhuset Ryhov. För att kunna 

bedriva en sammanhållen bröstmottagning krävs en ombyggnation av 

lokalerna. 
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Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-09-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Område ekonomi 

Regionledningskontoret – Område folkhälsa sjukvård 

§ 104 

RJL2015

/1748 

Sammanträdesplan 2016  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

 Fastställa sammanträdesplan för 2016 

 

Sammanfattning 

Sammanträdesplan för Region Jönköpings län 2016 har tagits fram för 

fastställande där regionfullmäktiges sammanträdesdagar föreslås enligt 

följande: 9 februari, 19 april, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 1-2 

november samt 29 november. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-09-15 

 Tjänsteskrivelse och förslag daterat 2015-09-01 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – Område kansli  

§ 105 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 106 Valärenden  
Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Beslutsunderlag  

 Valberedningens förslag, bilaga 4.  

 

Beslutet skickas till 

Berörda 
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§ 107 Avslutning av sammanträdet 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl 15:15.    

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Gun Lusth, M Tobias Gyllensten, S 

 
 

 

 

Protokollet är justerat 2015-10-13 och justeringen är tillkännagiven på 

Regionens anslagstavla samma dag. 

 

Lena Sandqvist 

 

 


