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PROTOKOLL 1(19) 

Diarienummer 

 

Regionfullmäktige §§ 47-68 

Tid: 2018-05-22 kl.09:00-17:10 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping 

Närvarande: Se §48 

  

§47 Öppnande 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet för öppnat. 

§48 Upprop 
Upprop förrättas. Samtliga närvarande ledamöter och 

tjänstgörande ersättare under sammanträdet finns redovisade i 

bilaga 1. 

§49 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses:  

Jimmy Ekström (L) och Kajsa Carlsson (MP) och som ersättare  

Per Hansson (L) och Annica Nordqvist (MP). 

§50 Justering 
Ordföranden tillkännager att justering av regionfullmäktiges 

protokoll äger rum fredagen den 1 juni, kl. 14:00 i Regionens hus. 

§51 Interpellationer  
Diarienummer: RJL 2018/207 

 

Regionfullmäktige medger att följande interpellationer får 

framställas, bilaga 2: 

 

1. Sibylla Jämting (MP) – Nätläkarvård utan vetenskaplig 

evidens. 

2. Sibylla Jämting (MP) – Centralisering – en behandling 

utan evidens och med många biverkningar – vad händer 

nu?  

3. Mikael Ekvall (V) – Centralisera vården eller inte, det är 

frågan? 

4. Marcus Eskdahl (S) – Kommer det finnas tillräckligt med 

personal i framtiden? 

 

Samtliga interpellationer är ställda till ordföranden i nämnden för 

folkhälsa och sjukvård och kommer att besvaras vid dagens 

sammanträde.  
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§52 Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling 
i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/540 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar 

 Införa allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken inom 

regionbussupphandling i Jönköpings län. 

Sammanfattning  
Under år 2020 löper nuvarande trafikavtal ut och kommer att 

upphandlas på nytt under 2018. För att en upphandling ska kunna 

genomföras krävs enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik att 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän 

trafikplikt för den berörda trafiken. Beslut om allmän trafikplikt 

ska tas innan avtal med tillträdande trafikföretag tecknas.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag TIM 2018-03-20 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-14 

 Bilaga: Allmän trafikplikt inför regionbussupphandling i 

Jönköpings län 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Regionledningskontoret – regional utveckling, länstrafiken 

§53 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 
kollektivavtal och personalövergång 
Diarienummer: RJL 2017/561 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad 
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Reservation 

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 

motionen. 

Sammanfattning  

Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med 

motion där man föreslår:   

 Att vid upphandling av kollektivtrafik ska vi ställa krav på 

personalövergång. 

 Att vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi ställa krav 

på kollektivavtal. 

 

Nämnden TIM har behandlat motionen och föreslår att denna är 

besvarad.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag TIM 2018-03-20 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-23 

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13 

 Bilaga 1 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Serviceresor 

2018 

 Bilaga B1 - Arbetsrättsliga villkor förare Rev A 

 Bilaga 2 - Utdrag ur förfrågningsunderlag Krösatågen 

2018 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-06-15 

 PM kollektivavtal och personalövergång 

 Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på 

kollektivavtal och personalövergång  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen med instämmande av  

Maria Hörnsten och Carina Ödebrink.  

 

Rune Backlund och Per Hansson yrkar bifall till föreliggande 

förslag tillika styrelsens förslag att motionen är besvarad.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, att 

motionen är besvarad mot Mikael Ekvalls förslag om att motionen 

ska bifallas och finner att regionfullmäktige bifaller styrelsens 

förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 44 ledamöter. 

NEJ för bifall till Mikael Ekvalls förslag röstar 37 ledamöter.  

Voteringslista 1, bilaga 3. 

 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

Regionledningskontoret – regional utveckling, länstrafiken  

§54 Motion Utveckla ett ramprogram för länets 
familjecentraler med fokus på jämlik hälsa 
Diarienummer: RJL2017/2059 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att  

 Motionen är besvarad. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 

motionen. 

Sammanfattning 
Rachel De Basso, Socialdemokraterna, föreslår i motionen 

Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på 

jämlik hälsa att: 

 

 Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med 

fokus på jämlik hälsa och tandhälsa 

 Familjecentralerna arbetar med riktade insatser i socialt 

och ekonomiskt utsatta bostadsområden och hos grupper i 
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länet, med syfte att öka tilliten till vården samt för att 

minska de påvisbara hälsoskillnaderna som förekommer 

hos barnen i Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag FS 2018-03-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04--05 

 Regionstyrelsen 2017-09-19 

 Motionen daterad 2017-06-30 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Rachel De Basso och Eva Eliasson yrkar bifall till motionen med 

instämmande av Mikael Ekvall.  

 

Helena Stålhammar och Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande 

förslag tillika styrelsens förslag att motionen är besvarad.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, att 

motionen är besvarad mot Rachel De Bassos förslag om att 

motionen ska bifallas och finner att regionfullmäktige bifaller 

styrelsens förslag. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 43 ledamöter. 

NEJ för bifall till Rachel De Bassos förslag röstar 36 ledamöter.  

2 ledamöter är frånvarande.  

Voteringslista 2, bilaga 4. 

 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  
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§55 Motion Pröva digital tolkning 
Diarienummer: RJL2017/1415 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att  

 Motionen är besvarad. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 

Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena 

Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén 

och Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i motionen 

Pröva digital tolkning att: 

 Försök med digital språktolkning görs på ett par lämpliga 

ställen i verksamheten och resultatet utvärderas.   

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-05-08 

 Protokollsutdrag FS 2018-03-20 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-03-07 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08 

 Protokollsutdrag nämnden 2018-01-23 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-11-29 

 Protokollsutdrag presidet 2017-09-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-30 

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2017-06-13 

 Motionen daterad 2017-05-08 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionen.  

 

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag tillika styrelsens 

förslag att motionen är besvarad.   
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag mot Anne 

Karlssons yrkande och finner att regionfullmäktige bifaller 

styrelsens förslag.  

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 70 ledamöter. 

NEJ för bifall till Anne Karlssons förslag röstar 7 ledamöter.  

4 ledamöter är frånvarande.  

Voteringslista 3, bilaga 5. 

 

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Beslut skickas till 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

§56 Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska 
Diarienummer: RJL 2017/1267 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

1. Avslå 1:a och 2.a att-satserna 

2. Bifalla 3:e att-satsen. 

 

Reservation 

Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar 

sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

 

Sammanfattning  
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från 

Vänsterpartiet. I motionen föreslås:  

 Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de 

centrala tätorter som har pendlarparkeringar utreds. 

 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta 

med kommunerna i frågan eftersom varje kommun i länet 

har unika förutsättningar för pendlartrafik och eventuella 

pendlarbiljetter. 
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 Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida 

pendlarparkeringar. 

  

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag nämnden TIM 2018-02-27 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-13 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-08-31 

 Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Mauno Virta yrkar bifall till motionen i vilket Erik Hugander 

instämmer.  

 

Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag tillika 

styrelsens förslag.  

 

Carina Ödebrink yrkar på att att-sats 1: avslås, att-sats 2: besvarad 

och att-sats 3: bifallen. 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifalles styrelsens förslag avseende 1:a att-

satsen.  

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 73 ledamöter. 

NEJ för bifall till Mauno Virtas förslag röstar 8 ledamöter.  

Voteringslista 4, bilaga 6. 

 

På ordförandes fråga bifalles styrelsens förslag avseende 2:a att-

satsen. 

 

Votering begärs, där ordföranden inför denna ställer 

kontraproposition på Carina Ödebrinks förslag om besvarad mot 

Mauno Virtas förslag om bifall. Fullmäktige beslutar att Carina 

Ödebrinks förslag om besvarad ställs mot styrelsens förslag om 

avslag. 
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Votering genomförs med följande voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 44 ledamöter. 

NEJ för bifall till Carina Ödebrinks förslag röstar 31 ledamöter.  

6 ledamöter avstår.  

Voteringslista 5, bilaga 7. 

 

På ordförandes fråga bifalles 3:e-att-satsen. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Regionledningskontoret – regional utveckling, länstrafiken  

§57 Motion - Hur ska framtidens sjukvård ges i 
Region Jönköpings län? 
Diarienummer: RJL 2016/3444 

 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen är besvarad.  

Reservation 

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag.  

 

Sammanfattning  

Carina Ödebrink och Rachel De Basso har lämnat in en motion 

med förslag att en strategi utformas för pågående och kommande 

investeringar samt ombyggnationer för att kunna möta framtidens 

hälso- och sjukvård där det i det fortsatt översiktsplanarbetet ska 

ske en fördjupad och kontinuerlig dialog med berörda.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från styrelsen 2018-01-30 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2018-01-07 

 Tjänsteskrivelse 2018-01-09 

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-12-11 

 Tjänsteskrivelse 2017-06-12 

    Protokollsutdrag FS-presidium 2017-05-17, 2017-03-01,  

2017-02-08, 2017-01-11, 2016-11-30 

    Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14 

    Motion daterad 2016-10-26 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Rachel De Basso yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Carina Ödebrink och Marcus Eskdahl. 
 

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag tillika styrelsens 

förslag att motionen är besvarad.  
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag mot Rachel 

De Bassos yrkande och finner att regionfullmäktige bifaller 

styrelsens förslag.  

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 43 ledamöter. 

NEJ för bifall till Rachel De Bassos förslag röstar 37 ledamöter 

1 ledamot avstår från att rösta. 

Voteringslista 6, bilaga 8. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård 

§58 Motion – Inrätta korttidsplatser på sjukhusen 
Diarienummer: RJL2017/1172 
 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen avslås. 

Reservation 

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget förslag.  

 

Sammanfattning 

Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth 

Werner, Sven Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind, 

Robert Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motionen 

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen att: 
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 Inrätta ett försök med korttidsplaster för färdigbehandlade 

patienter på något av sjukhusen och bemanna dessa med 

vårdbiträden/undersköterskor.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 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 2017-04-18 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar bifall till motionen. 

 

Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag tillika styrelsens 

förslag att motionen avslås. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag tillika 

styrelsens förslag mot Samuel Godréns yrkanden och finner att 

regionfullmäktige avslår motionen. 

 

Beslut skickas till 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

§59 Motion – Återinför vårdbiträden för enklare 
arbetsuppgifter 
Diarienummer: RJL2017/1042 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att  

 Motionen avslås.  
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Reservation 

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja 

Ganekind, Robert Andersson, Elisabeth Werner, Anders 

Gustafsson, Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, föreslår i 

motionen Återinföra vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter att: 

 regionen introducerar vårdbiträden för att arbetsuppgifter 

ska kunna omfördelas och frigöra tid och därigenom 

använda resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-03-27 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-02-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-02-07 

 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 2017-03-17. 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionen.  

 

Maria Frisk yrkar avslag på motionen med instämmande av 

Marcus Eskdahl.  

 

Jimmy Ekström yrkar att motionen ska anses besvarad och vill till 

protokollet göra en anteckning vilket godkänns. 

Liberalerna har sedan länge pekat på problematiken med att 

sjukvården i för hög grad akademiserats. Det innebär att 

kvalificerad kompetens ofta utför mindre kvalificerade 

arbetsuppgifter. Region Jönköpings län arbetar sedan tidigare 

med RAK (rätt använd kompetens) och vårdnära service som bl.a. 
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syftar till att skapa en organisering av verksamheten där 

arbetsuppgifter i högre utsträckning utförs av rätt kompetensnivå. 

Målsättningen att fasa ut förekomsten av vårdbiträden till förmån 

för undersköterskor (och i förlängningen sjuksköterskor) har haft 

goda föresatser men bör överges i ljuset av de utmaningar vi står 

inför att bemanna sjukvården resurseffektivt. Vårdbiträden har 

fortsatt en roll att fylla i hälso- och sjukvården. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att föreliggande förslag tillika styrelsens förslag om avslag 

bifalles.  

 

Votering begärs där ordföranden inför denna ställer 

kontraproposition på Jimmy Ekströms förslag om besvarad mot 

Anne Karlssons förslag om bifall, där regionfullmäktige utser 

Anne Karlssons förslag som mot-förslag.  

Voteringslista 7, bilaga 9. 

 

Votering genomförs med följande voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 69 ledamöter. 

NEJ för bifall till Anne Karlssons förslag röstar 9 ledamöter.  

3 ledamöter avstår.  

Voteringslista 8, bilaga 10. 

 

Beslut skickas till 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård 

§60 Motion – Underlätta för vårdpersonalen genom 
att ge praxis och tillämpningar på begreppet 
vård som inte kan anstå 
Diarienummer: RJL2017/786 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen avslås. 

Reservation  

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget förslag. 
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Sammanfattning 

Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Winberg, Anders 

Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind 

och Robert Andersson, Sverigedemokraterna föreslår i motion att 

regionledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram medicinska 

tillämpningar och praxis för begreppet ”vård som inte kan anstå” 

med syfte att underlätta personalens bedömningar och få bättre 

enhetlighet.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 

 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-06-12 

 Motion 2017-03-13 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar bifall till motionen. 

 

Jimmy Ekström, Carina Ödebrink och Mikael Ekvall yrkar avslag 

på motionen och bifall till föreliggande förslag tillika styrelsens 

förslag att motionen är avslås.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jimmy Ekström med fleras  

yrkande om avslag mot Samuel Godréns yrkande om bifall till 

motionen och finner att regionfullmäktige bifaller styrelsens 

förslag, att avslå motionen. 

 

Beslut skickas till 
Nämnden för folkhälsa oh sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård  
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§61 Motion - Inför Äldremottagningar på 
vårdcentralerna 
Diarienummer: RJL2017/1420 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att  

 Motionen är bifallen. 

Sammanfattning 

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motion att 

regionfullmäktige beslutar att en utredning görs med syfte att ta 

fram ett underlag för hur varje vårdcentral i framtiden skall inrätta 

en äldremottagning.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag  nämnden FS 2018-01-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 

 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-08-30 

 Motion 2017-05-08 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Sibylla Jämting, Robert Andersson, Jimmy Ekström, Marcus 

Eskdahl med flera.  

 

Helena Stålhammar yrkar att motionen är besvarad.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag om att 

motionen är besvarad mot Mikael Ekvall med fleras yrkande om 

bifall till motionen och finner att fullmäktige bifaller styrelsens 

förslag, att motionen är besvarad. 

 

 



 

PROTOKOLL 16(19) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 47-68 

Tid: 2018-05-22 kl.09:00-17:10 

 

 

 Sign 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 30 ledamöter. 

NEJ för bifall till Mikael Ekvalls med fleras förslag röstar 49 

ledamöter 

2 ledamöter är frånvarande  

Voteringslista 9, bilaga 11. 

 

Beslut skickas till 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

§62 Motion - Slopad patientavgift för fattiga 
pensionärer 
Diarienummer: RJL2017/575 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att  

 Motionen avslås. 

 

Reservation  

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Samuel Godrén, Sverigedemokraterna föreslår i motion 

regionfullmäktige besluta att en utredning görs av hur många 

fattigpensionärer över 70 år (enligt EU:s fattigdomsgräns) som 

finns i länet, vilka möjligheter som finns att erbjuda dessa slopad 

patientavgift och ungefärlig kostnad för detta.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag från nämnden FS 2018-01-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 

 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-11-06 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-06-12 



 

PROTOKOLL 17(19) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 47-68 

Tid: 2018-05-22 kl.09:00-17:10 

 

 

 Sign 

 

 Motion 2017-02-22 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Samuel Godrén yrkar bifall till motionen. 

 

Maria Frisk yrkar avslag på motionen med instämmande av 

Carina Ödebrink.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på styrelsens förslag om avslag 

mot Samuel Godréns yrkande om bifall till motionen och finner 

att regionfullmäktige bifaller styrelsens förslag, att avslå 

motionen. 

 

Votering begärs och genomförs med följande 

voteringsproposition och utfall: 

JA för bifall till regionstyrelsens förslag röstar 74 ledamöter. 

NEJ för bifall till Samuel Godréns förslag röstar 7 ledamöter 

Voteringslista 10, bilaga 12. 

 

Beslut skickas till 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård  

§63 Svar på interpellationer 
Interpellationer besvaras, se bilaga 2.  

§64 Motion- Gör primärvården i vår region mer 
likvärdig och jämlik 
Diarienummer: RJL2017/1427 
 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar att  

 Motionen är besvarad med följande tillägg: 

Motionen och motionssvaret ska vara underlag till arbetet 

med plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

 

 



 

PROTOKOLL 18(19) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 47-68 

Tid: 2018-05-22 kl.09:00-17:10 

 

 

 Sign 

 

Sammanfattning 

Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart 

Karlsson, Vänsterpartiet föreslår i motion att regionfullmäktige 

beslutar att en kartläggning av likvärdigheten på länets 

vårdcentraler genomförs och presenteras inför regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag styrelsen 2018-03-06 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-01-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-10 

 Protokollsutdrag FS presidium 2018-01-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28 

 Protokollsutdrag nämnden FS 2017-11-21 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-09-27 

 Protokollsutdrag FS presidium 2017-08-30 

 Motion 2017-05-08 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Bengt-Ove Eriksson och Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen. 

 

Helena Stålhammar yrkar bifall till föreliggande förslag tillika 

styrelsens förslag.  

Carina Ödebrink yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad 

med följande tillägg: Motionen och motionssvaret ska vara 

underlag till arbetet med plan för framtidens hälso- och sjukvård. 

   

Beslutsgång 

På ordförandes fråga bifalles styrelsens förslag om att motionen 

ska anses besvarad med Carina Ödebrinks tillägg.  

 

Beslut skickas till 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – folkhälsa sjukvård 

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

handläggning/åtgärd: 

 Motion – Får man ta med hunden på resan? – Modernisera 

färdtjänstreglerna nu! 

Dnr: RJL 2018/1267 



 

PROTOKOLL 19(19) 

      

 

Regionfullmäktige §§ 47-68 

Tid: 2018-05-22 kl.09:00-17:10 

 

 

 Sign 

 

 Motion – Smålands Musik och Teaters uppdrag  

Dnr: RJL 2018/1374 

§66 Anmälningsärenden 
Anmäls och läggs till handlingarna. 

§67 Valärenden 
Beslut 

Regionfullmäktige 

 Beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Valberedningens förslag, bilaga 13. 

 

Beslutet skickas till 

Berörda 

§68 Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 17:10.  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén (M) 

Ordförande 

Jimmy Ekström (L) Kajsa Carlsson (MP) 

 
 

 

Protokollet är justerat 2018 -06-01 och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Strand 

 


